
 

 

 "استان در اجرایی فنی نظام عوامل بندی رتبه و صالحیت تشخیص" خدمت سطح توافقنامه

 
  

 مقدمه-1

 آدرس به سامانه ساجات طریق از و بودجه و برنامه سازمان توسط کشور اجرایی و فنی نظام عوامل صالحیت تشخیص

Sajat.mporg.ir سازمان شرکت، درخواستی و پایه ثبتی محل به توجه با. پذیردمی صورت الکترونیکی بصورت 

 ارسال و اطالعات تکمیل نام، ثبت از پس. نمایداقدام می فعالیت این انجام به نسبت تهران استان ی ریزبرنامه و مدیریت

 با را متقاضی درخواست تهران استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمانمتقاضیان،  توسط ساجات سامانه طریق از پرونده

 الکترونیکی پرونده سپس ،نمایدمی پیمانکاری صالحیت گواهینامه صدور به اقدام داده و تطبیق جاری مقررات و ضوابط

 ارسال کشور بودجه و برنامه سازمان به (ساجار) اجرایی و فنی نظام عوامل اطالعات سامانه در و درج بررسی جهت را

 .نمایدمی

 

 هدف -2

 و تشخیص صالحیت حقوقی و حقیقی متقاضیان به خدمات کیفیت با ارائه خدمات، سطح توافقنامه تدوین از هدف

 و مشاوره گواهینامه صالحیت صدور درنهایت و اجرایی و فنی نظام جاری مقررات و ضوابط مطابق، بندیرتبه

 .باشدمی پیمانکاری

 شده ارائه و مدارک اختصاصی ،عمومی شرایط بررسی از پس تهران استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان منظور بدین

 موجب تا نمایدمی اقدام گواهینامه صالحیت صدور به نسبت اجرایی سوابق و کاری تجربه مالی، توان: مانند شرکتها

 . گردد کشور عمرانی های پروژه کیفیت افزایش

 

  مسئولیت -3

 و شرکتهای مشاور صالحیت تشخیص امر متولی کشور بودجه و برنامه سازمان بودجه، و برنامه قانون 22 ماده استناد به

 . باشند می پیمانکار



 

مورخ  ه23251  ت /  48013 شماره به پیمانکاران صالحیت بندیطبقه و صالحیت تشخیص نامهآیین داستنا به-

 . شوندمی صالحیت تشخیص تهران استان در ثبت، محل با متناظر 5 و 4 و3 پایه در اول نوع یشرکتها 11/12/1381

 و برنامه سازمان عهده بر  23/4/1384مورخ   28437 / 20637 شماره نامه آیین استناد به مشاوران صالحیت تشخیص -

 محل استان توسط 3 پایه در صالحیت مشاوران تشخیص ، سازمان آن اختیار تفویض به توجه با که است کشور بودجه

 . پذیردمی انجام شرکت ثبت

 

 کاری رویه و مستندات -4

 :رساندمی انجام به ذیل روال مطابق را مذکور خدمت تهران استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 ساجات سامانه طریق از ارسالی مستندات و مدارک کارشناسی و بررسی •

 م الز هایراهنمایی نیز و متقاضی شرکت به احتمالی اشکاالت و نواقص اعالم •

جهت  اجرایی و فنی نظام دفتر به الکترونیکی پرونده ارجاع و صالحیت گواهینامه چاپ و پرونده تایید •

 ساجار سامانه در درج

 کاربردی اطالعاتی بانکهای تهیه و الزم استعالمات و اقدامات سازی مستند و بایگانی •

 

 خدمت قانونی مقررات و ضوابط -5

 ذیل جاریضوابط استناد به تهران استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان در پیمانکاران و مشاوران صالحیت تشخیص

 : گردد می اجرایی

 هیئت  11/12/81 مورخ ه 23251 ت/  48013 شماره به پیمانکاران صالحیت تشخیص و بندیطبقه نامهآیین •

 شده ابالغ بعدیهای و دستورالعمل  24/6/94 مورخ 130439 بخشنامه و وزیران محترم

و  وزیران هئیت محترم  23/4/84مورخ  ه 28437 ت/  20637 شماره به مشاوران صالحیت تشخیص نامهآیین •

 هشد اعالم نامهشیوه و 26/11/93 مورخ 131062 شماره به اصالحیه آخرین

 1382/  5/  22 مورخ 159656 شماره به حقیقی پیمانکاران صالحیت تشخیص بخشنامه •

  1392/  5/  20 مورخ 42787 شماره به پیمانکاران انتظامی تخلفات به رسیدگی دستورالعمل •

 1391/  8/  14 مورخ 66025 شماره به مشاوران انتظامی تخلفات به رسیدگی دستورالعمل •



 

 

 ن سازما و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-6

 می سامانه این در متقاضیان. رسدمی انجام به Sajat.mporg.ir نشانی به ساجات سامانه طریق از مذکور خدمت

 :نمایند اقدام ذیل مستندات و اطالعات ارائه به نسبت بایست

 مربوط های تعهدنامه و نام ثبت هایفرم تکمیل •

 مدیره هیئت اعضا مدیرعامل، کاریسوابق و وظیفه نظام وضعیت تحصیلی، شناسایی، مستندات ارائه و تکمیل •

 امتیازآور کارکنان و سهامداران و

 قانونی، هایآگهی شرکتی، ثبتی اظهارنامه شرکتنامه، اساسنامه،: از اعم شرکت ثبت مستندات ارائه و تکمیل •

 شرکت فعالیت محل و مرکزی دفتر به مربوط اطالعات نیز و مجامع صورتجلسه

 آنها امتیاز از استفاده و لزوم صورت در شرکت قرادادهای و کاریتجربه مستندات ارائه و تکمیل •

 در تکمیلی مستندات و گذشته سنوات مالیاتی هایاظهارنامه جمله از شرکت مالی مستندات ارائه و تکمیل •

 لزوم صورت

 مشاور مهندسین پشتیبانی امکانات و مدیریتی ساختار به مربوط مستندات ارائه و تکمیل •

 مشاور مهندسین هایشرکت فعالیت محل مستندات ارائه و تکمیل فرم •

 

 خدمات مدت و دسترسی زمان -7

 و بررسی و باشدمی متقاضیان دسترس در آنالین، و روزی شبانه صورت به ساجات سامانه مدارک، تکمیل جهت

 صورت کارشناسان کاری اضافه ساعات در شرایط، حسب و اداری ساعات در الکترونیکی هایپرونده کارشناسی

 . پذیردمی

 توسط سامانه طریق از الزم هایپیگیری و مستندات تکمیل و ارائه توانایی به وابسته کامالً خدمت انجام زمان مدت

 استان، در موجود هایپرونده حجم با متناسب الزم، مستندات دقیق و کامل ارائه ت صور در و باشدمی متقاضی شرکت

 .شد خواهد صادر شرکت صالحیت گواهینامه کاری روز 25 الی 10 طی

 

 ارسالی اسناد بررسی و هااستعالم-8



 

 این برای. باشدمی ذیربط هایدستگاه مختلف هایسامانه با ارتباط یبرقرار برای توسعه و تکمیل حال در ساجات سامانه

 :باشندمی استفاده مورد و دسترس در ذیل هایسامانه حاضر حال در منظور

  ساجات سامانه در شده تعبیه لینک و www.rrk.ir آدرس به کشور رسمی روزنامه سامانه •

 ساجات سامانه در شده تعبیه لینک طریق از مالیاتی امور سازمان مالیاتی اظهارنامه اطالعات •

 کشور احوال ثبت سازمان با ساجات لینک طریق از افراد هویتی اطالعات •

 صالحیت تشخیص زمان در کاربر رمز اخذ طریق از افراد اجتماعی تامین بیمه اطالعات •

 سامانه در لینک دارای هایدانشگاه و ساجات طریق از تحصیلی مدارک (پاداک) سامانه در موجود اطالعات •

 رندوم و موردی صورت به ندارد وجود آنها برای الکترونیکی سامانه حاضر حال در که اسنادی دیگر برای

 . پذیرد می صورت کتبی استعالم

 

 خدمات هزینه-9

 و سنواتی بودجه قوانین استناد به و ساجات سامانه در موجود الکترونیک پرداخت لینک طریق از خدمات ارائه هزینه

 :باشدمی ذیل شرح به هاهزینه این 1399 سال بودجه قانون مطابق. گرددمی دریافت و تعیین 140146 درآمدی ردیف

 

 ریال به مبلغ      پایه و گواهینامه نوع

 6000000       مشاور 1 پایه

 4500000      مشاور 2 پایه

 3000000      مشاور 3 پایه

 10500000      پیمانکار 1 پایه

 9000000      پیمانکار 2 پایه

 6000000      پیمانکار 3 پایه

 4500000      پیمانکار 4 پایه

 3000000      پیمانکار 5 پایه

 



 

 توافقنامه خاتمه و عملکرد دوره-10

 خواهد معتبر سازمان رئیس امضای تحت است نگردیده صادر آن اصالحیه که زمانی تا خدمات سطح توافقنامه این

 توافقنامه قبلی اطالع با باشد توافقنامه خاتمه به تصمیم مسئول مقامات و سازمان ریاست تشخیص به صورتیکه در.بود

 .شد خواهد ملغی

 

 



 

 

 " استان آموزشی موسسات و مراکز سنجی اعتبار" خدمت سطح توافقنامه

 

   مقدمه-1

 آموزشی موسسات هایتوانمندی و هاظرفیت از مندیبهره منظور بهو رسانی مطلوب خدمت به منظور ارائه و اطالع

 هایدوره برگزاری متقاضی آموزشی موسسات و مراکز دولت، کارمندان آموزش نظام چارچوب در غیردولتی

 از یکی هایحیطه /درحیطه حیتصال تائید گواهینامه ،الزم امتیازات کسب از پس و شده اعتبارسنجی آموزشی؛

 .شد خواهد صادر استانی گستره در مرکز توسط ،مربوطه بخشنامه در مصرح هایگروه

 

  هدف-2  

در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت  کههدف از توافقنامه سطح خدمت این است 

، تهرانریزی استان توسط سازمان مدیریت و برنامه " های مختلفی مراکز و موسسات آموزشی در حیطهسنجاعتبار "

 .ر گیردمورد توافق قرا "های اجرایی مؤسسات آموزشی متقاضی و دستگاه "کیفیت تحویل خدمت مذکور برای 

 سازمانی هایمسئولیت و نظارت های، روشدر خصوص خدمت اعتبار سنجی موسساتنیه سطح توافق دو جانبه بیا این 

 .کندمی مشخص لزوم صورت در را

 

  مسئولیت-3

ری و استخدامی کشور موضوع اعتبارسنجی موسسات سازمان ادا 18/09/96مورخ  1558505 شماره بخشنامه به استناد

 شرح بههای کارمندان دولت صورت فرایند تعیین صالحیت موسسات آموزشی متقاضی برای اجرای آموزش  ،آموزشی

 : پذیردمیصورت  ذیل

 سنجی اعتبار بخشنامه مشاهده و amoozesh.thmporg.ir نشانی به مرکز سایت به مراجعه •

 مجوز دریافت شرایط و الزامات با مطابقت و بخشنامه دقیق مطالعه •

 بخشنامه 2 شماره فرم مطابق هافرم و مدارک تکمیل •

 باشد(می موجود مرکز سایت در فرم word فایل) 6و 5، 4، 3، 1شماره  هایفرم تکمیل •



 

 حیطه( ارتقاء برای متقاضی موسسه توسط خودارزیابی فرم) 8 شماره فرم تکمیل •

 ارائه با) موسسه مطلع کارشناس توسط سنجی اعتبار واحد به تحویل و زونکن در هافرم و مدارک قراردادن •

 کتبی( نامه معرفی

 دبیرخانه در ثبت مدارک تکمیل و تایید صورت در و اعتبارسنجی واحد کارشناس توسط پرونده اولیه بررسی •

 لزوم صورت در پیگیری برای شماره مرکز و دریافت

 نوبت تعیین نقص، عدم صورت در و سنجی اعتبار واحد کارشناسان توسط مدارک تطابق و مستندات بررسی •

 موسسه از میدانی بازدید برای

 شد خواهد اعالم متقاضی موسسه به کتبی صورت به موارد نواقص داشتن صورت در •

 موسسه و ارسال اینترنتی به سازمان اداری و آموزشی فضای از عکس ارائه •

  بخشنامه با مطابق موسسه آموزشیو  فنی و تخصصی توان با مطابقت و موسسه از بازدید •

  بخشنامه استناد به مخدر مواد به اعتیاد عدم و پیشینه سوء عدم گواهینامه دریافت برای موسسه مدیرعامل معرفی •

 مدیرعامل از دعوت و اعتبارسنجی کمیته در شده آوری جمع مستندات ارائه فوق، مدارک دریافت از پس •

 مجوزآموزشی دریافت از موسسه اهداف  وارائه موسسه معرفی برای جلسه در

 آموزشی صالحیت پروانه مدارک، صدور برتکمیل مبنی اعتبارسنجی کمیته اعضاء تایید صورت در •

  بخشنامه الزامات رعایت براساس موسسه مدیرعامل به توجیهی جلسه در شده صادر پروانه تحویل •

 آموزشی مجوز داشتن زمان در موسسه بر مستمر نظارت •

 

 و سازمان گیرندهتعهدات متقابل خدمت-4

 باشند:خدمت گیرندگان برای دریافت خدمت مکلف به رعایت بندهای زیر می

 سنجی و ارسال مدارک صحیح و قانونیاعالم درخواست اعتبار •

های آموزشی، رعایت حیطه دریافتی و رعایت فعالیت صرفا در ت قوانین و مقررات در اجرای دورهرعای •

 محدوده استان تهران

 



 

 هاپرداخت و هاهزینه-5 

  .باشدارائه این خدمت رایگان می

 

  دوره عملکرد-6 

  این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد، اعتبار دارد.

 

 خاتمه توافقنامه-7 

 ادامه خواهد داشت . ،باشدئه خدمت در زمره وظایف سازمان میاین توافقنامه تا زمانی که ارا

 



 

 

 " استان  دولت کارمندان آموزشی های دوره مدرسان صالحیت احراز "خدمت سطح توافقنامه

 
 

  مقدمه-1

بخشنامه احراز به استناد  دولت، کارکنان آموزشی هایدوره در تدریس حیتصال واجد مدرسان از مندیبهره منظور به

 29/8/97مورخ  464185 به شماره های آموزشی کارکنان دولتمدرسان دورهصالحیت اساتید و اجرای برنامه تربیت 

 حیتالص تائید. باشند حیتالص تائید گواهینامه دارای باید کارکنان، خدمت ضمن آموزشی هایدوره مدرسین کلیه، 

 مجموعه به و بوده پژوهش و موزشآ مراکز عهده به عمومی صالحیت تائید. است موضوعی و عمومی بخش دو شامل

 فرایند در آموزشی محتوای انتقال در مدرس شودمی موجب که دارد اشاره تدریس عمومی هایتوانمندی و شرایط

 .دهد افزایش را فراگیران یادگیری و نموده عمل موثرتر یادگیری – یاددهی

 

 هدف-2

شده توسط سازمان مدیریت و هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه 

برای های آموزشی کارمندان دولت ل خدمت احراز صالحیت مدرسان دورهاستان تهران، کیفیت تحوی ریزیبرنامه

بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص خدمت احراز صالحیت این  گیرد.مورد توافق قرارهای اجرایی و مدرسین دستگاه

های سازمانی را در صورت لزوم مشخص های نظارت و مسئولیتروش های آموزشی کارمندان دولت،مدرسان دوره

 کند.می

 

 مسئولیت  -3

اجرای برنامه  تدریس وموضوع دستورالعمل نحوه احراز صالحیت  29/08/97مورخ  464185به استناد بخشنامه شماره 

آموزشی کارکنان و  هایمدرسان دورهعمومی ، تعیین صالحیت های آموزشی کارکنان دولتتربیت مدرسان دوره

  ریزی استان تهران واگذار شده است . استان به سازمان مدیریت و برنامههای اجرایی مدیران دستگاه

ریزی استان تهران نگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهتوسط مدیریت آموزش و پژوهش فرایند انجام کار

   باشد : به شرح ذیل می



 

، دریافت فرم ها و بخشنامه مربوطه و مطالعه و انتخاب گزینه فراخوان جذب اساتید آموزش سایت به مراجعه •

  (www.amoozesh.thmporg.ir) اطالعات ارسال و بارگذاریو  ) آنها توسط استاد

 پرونده و شرایط متقاضی  بررسی و آموزشی کمیته تشکیل •

درس( و اعالم تقویم برای ثبت نام  5درس یا  2)  دوره هااعالم وضعیت به متقاضی مبنی بر نوع شرکت در  •

 و پرداخت اینترنتی شهریه

 دو و یک سطح در اثربخشی گیریاندازه نظارت، ارزیابی، دوره، تشکیل •

 آموزشی گواهینامه تحویل و صدور نهایت در و آموزش سامانه در نمرات درج •

 تهیه بانک اطالعات اساتید •

 

 سازمان گیرنده و تعهدات متقابل خدمت-4 

 باشند:خدمت گیرندگان برای دریافت خدمت مکلف به رعایت بندهای زیر می

 واریز شهریه و  تکمیل مدارک و مستندات از طریق سامانه •

توسط  29/8/97مورخ  464185بخشنامه شماره  5های آموزشی تربیت مدرس موضوع بند شرکت در دوره •

 مدرسین

تدریس  عمومی و موضوعی  صالحیتاستفاده از مدرسین دارای گواهینامه تائید  استان ملزم به های اجراییدستگاه

 باشند.می

 

 هاها و پرداختهزینه-5 

 شهریه تعیین کمیته مصوبه براساس ساعت( 32به مدت  دوره 5)های آموزشی تربیت مدرس هزینه شرکت در دوره

 . گرددمی ابالغ دولتی مدیریت آموزش مرکز

باشند، صرفاً در لی مرتبط با رشته علوم تربیتی میاعضای هیئت علمی، معلمان و افرادی که دارای مدارک تحصی تذکر:

ساعت شرکت  8 دتمجمعاً به  "نظام اداری ایرانآشنایی با  "و  "آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت "دوره  2

 .نمایندمی

 

http://www.amoozesh.thmporg.ir/


 

 

  دوره عملکرد-6

  توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد، اعتبار دارد.این 

 

 خاتمه توافقنامه-7 

 موضوع قبلی اطالع با ،گیردقرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 . گرددمی اعالم توافقنامه خاتمه

 

 



 

 

 " استان دولت کارکنان آموزشی هایدوره برگزاری و ریزیبرنامه" خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه-1
 و مدیران های آموزشی کارکنانریزی و برگزاری دورهرسانی مطلوب، خدمت برنامهبه منظور ارائه و اطالع 

 شود.انجام میریزی استان تهران مدیریت و برنامهتوسط سازمان ، مستقر در استاناجرایی هایدستگاه

 

 هدف-2  
استان  بصورت دولت های آموزشی برای کارکنان ریزی و اجرای دورهبرنامه ،هدف از این توافقنامه سطح خدمت 

سازی نیروی انسانی وری و توانمندبه منظور ارتقای بهره ریزی استانسازمان مدیریت و برنامهتوسط اختصاصی و عمومی 

 باشد.می های اجرایی استان تهراندستگاه

 

 مسئولیت -3 

م یس جمهور موضوع نظائتوسعه و مدیریت سرمایه انسانی ر معاونت 30/01/90مورخ  1834 به استناد بخشنامه شماره

اجرای دوره های آموزشی مورد ریزی و ، برنامههای ابالغیاجرایی و اصالحیههای آموزش کارکنان و مدیران دستگاه

  شود . انجام می توسط سازمان های اجراییاز برای کارکنان و مدیران دستگاهنی

های حین انتصاب سازمان اداری و استخدامی کشور آموزش 22/5/96مورخ  1335268همچنین به استناد بخشنامه شماره 

 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان پژوهش و آموزش عهده مرکزه صرفاً بمدیران پایه، میانی و ارشد مستقر در استان تهران 

 .است تهران استان

ریزی استان تهران نگری سازمان مدیریت و برنامههای توسعه و آیندهآموزش و پژوهش فرایند انجام کار توسط مدیریت

   باشد : به شرح ذیل می

 در صورت درخواست های اجرایینجی آموزشی از دستگاهنیازس •

به ای ، اجتماعی و مدیران حرفهتوجیهی بدو خدمت، مشاغل عمومی، فرهنگیهای آموزشی ریزی دورهبرنامه •

 نه توسط مرکز آموزش سازمانساالطور



 

اجرائی استان بصورت اختصاصی در محل های آموزشی اختصاصی برای دستگاهریزی و اجرای دورهبرنامه •

 دستگاه

 های آموزشی به تفکیک عمومی، شغلی،دوره گیری اثربخشی در سطح یک و دونظارت، اندازهارزیابی، ، اجرا •

 و... مصوب شورای فنی، مدیریت، توجیهی

 آموزشی گواهینامه تحویل و صدور نهایت در و آموزش سامانه در نمرات درج •

 

  سازمان و گیرندهتعهدات متقابل خدمت-4 

 باشند:دریافت خدمت مکلف به رعایت بندهای زیر میهای اجرایی برای دستگاه

 هاثبت نام بهنگام در دوره •

 های اختصاصیومات آموزشی و پذیرائی برای دورهتامین فضا و ملز •

 ها بر اساس مقررات آموزشیحضور در دورهبرای کنترل و الزام فراگیران  •

 های تعیین شدهشرکت در آزمون •

 آموزشیهای پرداخت شهریه دوره •

 

 مت سامانه درخواست / ارائه خد-5

ها و ثبت نام   استان تهران برای مشاهده تقویم آموزشی، اطالعیه مرکز آموزش و پژوهش سایت(1

http://amoozesh.thmporg.ir/ 
پرتال جامع آموزش کارکنان استان تهران برای کل فرایند آموزش     (2

http://idea.thmporg.ir/Ideaportal/Home 
  

 هاپرداخت و هاهزینه-6

 باشد.دولتی کشور میمرکز آموزش مدیریت جانب های اعالم شده از ها بر اساس تعرفههزینه دوره

 

 دوره عملکرد-7 

http://amoozesh.thmporg.ir/
http://idea.thmporg.ir/Ideaportal/Home


 

  این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردد، اعتبار دارد.

 

 خاتمه توافقنامه-8 

 موضوع قبلی اطالع با ،گیردقرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 گرددمی اعالم توافقنامه خاتمه

 . 

 



 

 

  "استان اجرايي هايدستگاه عملكرد ارزيابي " خدمت سطح توافقنامه
 

 مقدمه-1

 اصالح كلی هایسیاست اجرای منظور به " تهران استان اجرایی هایدستگاه عملکرد ارزیابی" خدمت توافق سطح بیانیه

 در ابعاد اجرایی هایدستگاه عملکرد پایش و اداری نظام اصالح جامع برنامه و اداری نظام اصالح راه نقشه اداری، نظام

 گردد.تنظیم می یاختصاص و عمومی

 

 هدف-2

 "خدمت كیفیت با ارائه منظور به و مداری مشتری اصل به توجه راستای در كه است این خدمت سطح توافقنامه از هدف

 خدمت مذكور تحویل كیفیت تهران، استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان توسط " اجرایی هایدستگاه عملکرد ارزیابی

 .قرارگیرد توافق مورد "استان اجرایی هایدستگاه " برای

 

 مسئولیت-3

 مذكور خدمت كه كندمی موافقت تهران استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت

 : دهد ارائه زیر ترتیب به عملکرد مدیریت سامانه از طریق را

 از ارسال/  سازمان تارنمای در بارگذاری) استان اجرایی هایدستگاه به ساالنه عملکرد ارزیابی بخشنامه ابالغ •

 )شبکه دولت طریق

 بعد دو در استان اجرایی هایدستگاه عملکرد ارزیابی تیم برای آموزشی و توجیهی جلسات برگزاری •

 اختصاصی و های عمومیشاخص

 عملکرد مدیریت سامانه طریق از اختصاصی و عمومی هایشاخص ارزیاب كارشناسان اولیه تایید •

 سامانه در استان اجرایی هایدستگاه اعتراضات به رسیدگی •

 معاون توسط (اختصاصی و عمومی هایشاخص) استان اجرایی هایدستگاه عملکرد ارزیابی نتایج نهایی تایید •

 سازمان انسانی سرمایه و مدیریتتوسعه 

 مذكور شورای تاییدیه دریافت و استان مدیریت توسعه راهبری شورای در نتایج طرح •



 

 كشور استخدامی و اداری سازمان به نتایج ارسال •

 

 و سازمان خدمت گیرنده متقابل تعهدات-4

 : دهد انجام عملکرد مدیریت سامانه در ترتیب به را ذیل مراحل است مکلف خدمت دریافت متقاضی

 عملکرد ارزیابی نامهشیوه بر طبق سامانه در دستگاه عملکرد ارزیابی هایشاخص مستندات ارائه •

 سازمان انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت سوی از شده اعالم زمانبندی رعایت •

 اعتراضات در زمان تعیین شده اعالم •

 

 خدمت ارائه/  درخواست هایسامانه-5

 عملکرد مدیریت سامانه

 

  خدمت دریافت برای الزم مدارک-6

 انسانی، نیروی ساختار، شامل اداری نظام حوزه در اجرایی هایدستگاه شده بروزرسانی اطالعات و آمار •

 مصوب هایبرنامه و راهبردها و فناوری

 استان عملکرد مدیریت سامانه در مندرج عملکردی مستندات •

 سال طول در نظارتی موردی هایگزارش •

  استانی و ملی هایدستگاه از برخی نظارتی مستندات و مدارک •

 

  خدمت انجام زمان مدت-7



 

 بر طبق نیاز خواهد بود. حضوری مراجعه گردد.اعالم می سامانه طریق از

 هاپرداخت و هاهزینه-8

 .باشدمی رایگان صورت به خدمت این ارائه

 

 عملکرد دوره-9

 .دارد اعتبار ،نگردیده صادر آن اصالحیه كه زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این



 

 توافقنامه خاتمه-10

 موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 .گرددمی اعالم موافقتنامه خاتمه

 



 

 

 "استان اجرايی  هايدستگاه انسانی نيروي  بكارگيري و  جذب فرايند بر نظارت"خدمت سطح توافقنامه

 

 

 مقدمه -1

  شرح  به  "تهران  استان  اجرایی  هایدستگاه  انسانی  نیروی  بکارگیری  و  جذب  یندآفر  بر  نظارت  "  خدمت  توافق  سطح  بیانیه

 تنظیم گردیده است.  ذیل

 

 هدف -2

  کیفیت   با  ارائه   منظور   به   و  مداری  مشتری  اصل  به  توجه  راستای  در   که  است   این  خدمت  سطح   توافقنامه  از  هدف

 و   مدیریت  سازمان  توسط  "استان   اجرایی   های دستگاه  انسانی  نیروی   بکارگیری  و  جذب  یندآفر  بر  نظارت "خدمت

 .گیرد قرار توافق  مورد "ن استا اجرایی هایدستگاه "برای  مذکور خدمت  تحویل  کیفیت تهران، استان ریزیبرنامه

 

 مسئولیت -3

  مذکور  خدمت که  کندمی  موافقت  تهران  استان  ریزیبرنامه  و  مدیریت  سازمان  انسانی  سرمایه   و  مدیریت  توسعه  معاونت

 : دهد ارائه ایران کارمند  سامانه طریق  از زیر ترتیب  به را

 ایران  کارمند  سامانه به ورود برای اجرایی هایدستگاه راهبری •

 مقررات  و قوانین  با تطبیق  و سامانه  در اجرایی هایدستگاه شده ارائه اطالعات بررسی •

 کشور  استخدامی  و اداری سازمان به سامانه  در شده تایید  هایپرونده  ارسال •

 کارکنان    مستخدم  شماره  یا  شناسه  شماره  صدور  و   کشور  استخدامی  و  اداری   امور  سازمان  توسط  تایید  و  بررسی •

 : نمایند اقدام ذیل شرح  به قوانین طبق  بایست می خدمت دریافت  جهت  استان اجرایی هایدستگاه

 واستخدامی  اداری امور قوانین  •

 ها بخشنامه و وزیران هیئت مصوبات •

 بودجه  اجرایی  ضوابط •



 

  بکارگیری   نحوه   موضوع  با  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  96/    09/    07  مورخ  1538390  شماره  بخشنامه •

 جدید انسانی نیروی

 

 سازمان  و گیرنده خدمت  متقابل تعهدات -4

  اداری   امور  سازمان  توسط  بکارگیری  و  جذب  مجوز  صدور  از  پس   را  ذیل  مراحل  است  مکلف  خدمت  دریافت  متقاضی

 : دهد انجام ایران کارمند سامانه  در ترتیب  به کشور،   واستخدامی

  کارگزین  توسط  الزم  مدارک  و  مستندات  درج  و  مستخدم  شماره  یا  شناسه  شماره  درخواست  ارسال  و  ثبت •

 ( ایران کارمند سامانه ) یاجرای هایدستگاه

 ( ایران  کارمند سامانه  ) اجرایی  هایدستگاه اداری امور مدیر یا مدیرکل توسط   درخواست تایید و بررسی •

 ( ایران کارمند سامانه  ) اجرایی هایدستگاه ذیحساب  توسط   درخواست وتایید بررسی •

 اجرایی  هایدستگاه مرکزی ستاد  توسط   درخواست وتایید بررسی •

 

 : خدمت  ارائه /  درخواست  های سامانه-5

 ایران کارمند سامانه

 

 :  خدمت  دریافت  برای الزم مدارک-6

  تایید ،  مجوز  تصویر :   شامل  مستندات صورت می پذیرد.  اجرایی  دستگاه توسط  ایران  کارمند سامانه   در مستندات  آپلود

   مورد حسب موارد سایر و اعتبار تامین ،گزینش 

 

 :  خدمت  انجام زمان مدت-7

 . ندارد خاصی  استعالم به نیازذیرد و پصورت می  سامانه  طریق از آنالین و  سال طول در

  استخدامی   مصاحبه  و   آزمون  جلسات  در  حضور  بجز  است  الکترونیکی  موارد  همه  :  حضوری   مراجعه  مرتبه  تعداد-*

 . نظارت برای

 



 

 ها پرداخت  و هاهزینه -8

 .باشد می رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 عملکرد دوره  -9

 .دارد  اعتبار نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه خاتمه-10

 موضوع  قبلی اطالع با ،یردگ  قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول مقام و سازمان ریاست  تشخیص به چنانچه

 .گرددمی اعالم موافقتنامه خاتمه 

 



 

 

 "اداری هایساختمان  و فضاها  راهبری" خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه-1

 مورخ   102353  شماره  نامه   تصویب  اجرای   منظور   به   "اداری   هایساختمان  و  فضاها  راهبری"  خدمت  توافق   سطح  بیانیه 

  و  جمهور  رئیس   محترم  معاون  1397/    05/    18  مورخ  247918  شماره   بخشنامه  و   اداری  عالی  شورای   1397/    03/    07

سازمان    فضاهای   تخصیص   اداری،  هایساختمان  از  مطلوب  برداری بهره  منظور   به  ،کشور  استخدامی  و  اداری   رئیس 

 دولتی تنظیم گردیده است.   هایساختمان  نگهداری و برداریبهره تامین،  از ناشی هایکاهش هزینه و اداری مناسب

 

 هدف-2

 خدمت کیفیت  با  ارائه  منظور  به  و  مداری  مشتری  اصل  به  توجه  راستای  در  که است  این   خدمت سطح  توافقنامه  از  هدف

  خدمت   تحویل  کیفیت  ،تهران  استان  ریزیبرنامه  و  مدیریت  سازمان  توسط  "  اداری  هایساختمان  و  فضاها  راهبری "

 .گیرد  قرار  توافق مورد "استان اجرایی هایدستگاه " مذکور برای

 

 مسئولیت-3

 : دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذکور خدمت  که ندک می موافقت تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

 اجرایی دستگاه درخواست ارسال •

 اجرایی دستگاه درخواست  بررسی •

 استان  توسعه و  ریزی هبرنام شورای مجوز  اخذ •

 ملی هایدستگاه توسط جمهور  رئیس  حقوقی معاونت از  مجوز اخذ جهت دستگاه به مجوز ارسال •

 : نمایند اقدام ذیل شرح  به قوانین   طبق بایست می  خدمت دریافت  جهت  استان اجرایی هایدستگاه

 اداری  عالی شورای 1397/  03/  07 مورخ 102353 شماره  نامه تصویب •

  و   اداری  سازمان  رئیس  و  جمهور   رئیس  محترم  معاون  1397/    05/    18  مورخ  247918  شماره   بخشنامه  •

 کشور  استخدامی

 



 

 سازمان  و یرنده گ خدمت  متقابل تعهدات-4

 از  مطلوب  برداری  بهره  منظور  به  مستندات  همراه  به  را  خود  درخواست  هستند  مکلف  استان  اجرایی  هایدستگاه

 .نمایند ارسال سازمان  به های اداریساختمان

 

  خدمت  ارائه/  درخواست   هایسامانه-5

 .است غیرالکترونیکی خدمت  ماهیت

 

  خدمت  دریافت  برای الزم مدارک-6

 اجرایی   دستگاه درخواست

 

  خدمت  انجام زمان مدت-7

خدمت در ساعات اداری بوده و به یکبار مراجعه   به  دسترسی گردد. زمانیش بینی میمدت زمان انجام خدمت یکماه پ 

   حضوری نیاز است.

 

 ها پرداخت  و هاهزینه -8

 .باشد می رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 عملکرد دوره -9

 .دارد  اعتبارنگردیده،  صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه خاتمه-10

 موضوع  قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول مقام و سازمان ریاست  تشخیص به چنانچه

  .گرددمی اعالم موافقتنامه خاتمه 

 



 

 

 "استان توسعه اسناد و  ها برنامه تدوین "خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه-1

  ریزی برنامه  شورای  96/    3/    8  مورخ   جلسه تاکیدات  و   95/    12/    28  مورخ  1107575  شماره  صورتجلسه  5  بند  استناد  به

  ، کشو  توسعه   های هبرنام  دائمی  احکام   قانون  31  ماده  استناد   به   و  توسعه   ششم   برنامه  قانون  ابالغ  پیرو  و  استان   توسعه  و

  و   ریزیبرنامه  نظام  در  بار  نخستین  برای  و  شهرستانی   برش   با  عملیاتی  برنامه  رویکرد  با  استان  توسعه  سند  نهایی  تدوین 

  ریزی برنامه  روش  از  گیریبهره  از  است  عبارت  اسناد  این  ویژگی  عمده.  ه استپذیرفت   انجام  تهران  استان  ریزیبودجه

  برای   اساسی  هایاقدام  و  عملیاتی  برنامه  سطح  تا  برنامه  تهیه  گذشته،   هایبرنامه  شناسیآسیب  نتایج  از   مندیبهره  غلتان،

   ارزی  و ریالی منابع تفکیک  به شده هدفگذاری رشد تحقق نیاز مورد مالی منابع دقیق تعیین  اهداف، تحقق

 

 هدف -2

  در  با  توسعه   امر  متولی  عنوان   به  تهران  استان   ریزیبرنامه  و  مدیریت  سازمان   که   است  این   خدمت  سطح   توافقنامه   از   هدف

  های دستگاه  در  موجود  کارشناسی  توان  و   استانی  پیشین  های برنامه  تجربیات   ملی،  برنامه  بر  حاکم  فکری  مبانی  نظرگرفتن 

  است نموده  هاشهرستان  و  استان  عملیاتی  برنامه  آن  از  پس   و  راهبردی  فاز  در  استان  توسعه  برنامه  تهیه  به  اقدام  استان  اجرائی

  کمی  هایشاخص  ،(شهرستانی / استانی  برش)  عملیاتی  هایطرح  و  برنامه  عناوین   شامل  عملیاتی  برنامه  تدوین   به  هنتیج   و

 و   استان  تفکیک  به  (فعالیت  /پروژه  -طرح)عملیات  حجم  و  عناوین   ،(شهرستانی/استانی   برش)عملیاتی  ایهبرنامه

  به   ها آن  مالی   منابع  تامین   شیوه   و  ( فعالیت  /پروژه  -طرح)  اجرایی  عملیات   انجام  نیاز   مورد  مالی   منابع  نهایتا  و  ها شهرستان

  صاحبنظران،  استانی،   و   ملی  از   اعم  بخش  کنشگران  کلیه   شامل   آن  رداران ببهره  و  خاتمه  ها شهرستان  و  استان   تفکیک

 .بود  خواهند عمومی و خصوصی  بخش  خبرگان،

 

 مسئولیت -3

 :رساند انجام به زیر فرآیند طریق  از را خدمت  این  نمایدمی تعهد تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

 ... و سرزمین  آمایش  ملی ضوابط  انداز،  چشم  سند نظیر دست باال اسناد  مطالعه و گردآوری •



 

 ساله  5 توسعه های  برنامه قوانین  تحقق  شناسیآسیب گزارش تهیه •

 ششم  برنامه در  استان کالن هایسیاست تدوین  •

 کشور   برنامه و بودجه سازمان اصالحی نظامنامه با منطبق ششم  برنامه تهیه اجرایی ساختار و متدولوژی تدوین  •

 استان  ششم برنامه تدوین  نظام چارت   در وظایف شرح ابالغ و اعضا برای احکام صدور •

  مختلف هایاستان نمایندگان میان مشترک جلسه برگزاری •

  استان توسعه ششم  برنامه تهیه مراحل  سازی مستند •

  استان توسعه  ششم برنامه بخشی اسناد  نخست ویرایش تهیه •

  به   و شده  تعیین   محورهای  با  انطباق  و  اسناد  بررسی  جهت   اجرایی  هایدستگاه  با  مشترک  جلسات  برگزاری •

   شده  تعیین  کیفی و کمی اهداف  نمودن محور مکان و 1400 سال  تا جداول  روزرسانی

 ( استان شهرستان 16 )آن هایشهرستان  و استان توسعه  اسناد تهیه •

  جلسات  در  تصویب   آن  از   پس  و   استان  توسعه   و  ریزیبرنامه  شورای   ذیل   هایدرکارگروه  بخش   اسناد   تصویب  •

 استان توسعه  و ریزیبرنامه شورای

 شورای  و  شهرستان  ریزیبرنامه  کمیته  مشترک  جلسات  در  شهرستانی  توسعه   اسناد  تصویب  و  بررسی •

 استان   توسعه و ریزیبرنامه

 ( هاشهرستان فرمانداری محوریت با محلی عوامل نظرات نقطه دریافت و) جلسه 16 برگزاری •

  بنایی زیر و تولیدی  فرهنگی، جلد سه در برنامه اسناد اولیه نسخه تدوین   و تهیه •

  توسعه اسناد پایش  و رصد  گزارش تدوین  •

 

 سازمان  و گیرنده خدمت  متقابل تعهدات -4

  عمومی  و  خصوصی   بخش   خبرگان،  صاحبنظران،  استانی،  و  ملی  از  اعم   بخش  کنشگران  کلیه   و  استان  اجرایی  هایدستگاه

  از   شده  اعالم  برنامه  طبق  شده   اعالم  سامانه   طریق   از   را  نیاز  مورد   اطالعات   ،مطلع  و  ثابت  نماینده  معرفی   ضمن   مکلفند

 .دهند قرار شده معرفی رابطان اختیار  در تهران استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان سوی

 

 خدمت  هئارا /درخواست  های سامانه-5



 

 ساوانا  اطالعات  و آمار سامانه  دولت، شبکه اداری، اتوماسیون

 

 ها پرداخت  و هاهزینه -6

 .باشد می رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 عملکرد دوره  -7

 .دارد  اعتبار نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

   توافقنامه خاتمه -8

  موضوع  قبلی  اطالع  با   ،گیرد  قرار  نظر  مد  توافقنامه  خاتمه  ضرورت  مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست  تشخیص  به  چنانچه

 . رددگمی اعالم توافقنامه خاتمه 

 



 

 

 "ایسرمایه یها دارایی تملک اعتبارات تخصیص و موافقتنامه مبادله اعتبار،  توزیع " خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه-1

  ابالغ   از  بعد  و(کشور  بودجه   و  برنامه  سازمان)  دولت  به  آن   ابالغ  و   اسالمی  شورای   مجلس   در   بودجه  تصویب  از   پس 

  تفکیک به استان توسعه و ریزیبرنامه شورای در تصویب از پس  عمرانی  اعتبارات ، یبخش  هایدستورالعملو  اعتبارات

  از   پس .  گردندمی  مبادله  عمرانی هایموافقتنامه  تصویب  از  پس   و  ابالغ  شهرستان  ریزیبرنامه  هایکمیته به  برنامه  و  فصل

 منابع  از  استان  تخصیص  سهم  ابالغ  وهمچنین   ازخزانه  استان   سهم  ماهه  سه  وصولی  درآمدهای  عملکرد  گزارش  دریافت

  هادستگاه  به  ایسرمایه  های دارایی   تملک  اعتبارات  تخصیص،  کشور  بودجه  و  سازمان برنامه  از  ماهه  سه  درمقاطع  ملی

 . شودمی ابالغ

  قالب   در  استان  اجرایی  هایدستگاه  ایسرمایه  هایدارایی  تملک  اعتبارات  تخصیص  و   موافقتنامه  مبادله  اعتبار،  توزیع

  ای سرمایه  هایدارایی   تملک   اعتبارات  توزیع  اساس  این   بر.  پذیردمی  صورت (    4  نظارت)  عمرانی  عملیات  سامانه نظام

  اطالعات   و  شده  وارد  مذکور  سامانه  در...  و  برنامه  گذاری،سرمایه  فصول  ای، سرمایه  فصول  دستگاه،  تفکیک شهرستان،به  

  از..... و عملکرد خزانه،  پرداختی تخصیص، اعتبار، شامل  نیز نیاز  مورد  گزارشات  و وارد سیستم پروژه در  هر به  ط مربو

 باشد دسترس می در طریق همین 

 . 

 هدف-2

 خدمت کیفیت  با  ارائه  منظور  به  و  مداری  مشتری  اصل  به  توجه  راستای  در  که است  این   خدمت سطح  توافقنامه  از  هدف

و  مبادله  اعتبار،  توزیع  "  و   مدیریت  سازمان  توسط  "  ی  اسرمایه  هایدارایی  تملک   اعتبارات  تخصیص  موافقتنامه 

 .گیرد قرار توافق  مورد "استان اجرایی هایدستگاه"برای   مذکور خدمت  تحویل  کیفیت تهران، استان ریزیبرنامه

 

 مسئولیت-3

 : دهد ارائه زیر ترتیب به  ا ر مذکور خدمت  که کندمی موافقت تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

  اجرایی هایدستگاه از  ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد  به مربوط ت اطالعا آوریجمع •



 

  توسعه  و  ریزیبرنامه  شورای  در   آن   تصویب  و  ایفصول برنامه  و  هاشهرستان  بین   ای سرمایه  اعتبارات  توزیع •

   استان

   شهرستان  ریزیبرنامه کمیته به شهرستان هر گذاریسرمایه  فصول اعتبار  ابالغ •

   سازمان دبیری و فرماندار ریاست به شهرستان توسعه  و ریزیبرنامه هایکمیته تشکیل  •

 شهرستان   اجرایی هایدستگاه ایسرمایه هایپروژه تصویب •

   اجرایی هایدستگاه  به هاشهرستان ریزیبرنامه هایدرکمیته مصوب هایپروژه ابالغ و بندیجمع •

   اجرایی هایای دستگاهسرمایه های موافقتنامه پیشنویس دریافت •

   موافقتنامه مبادله و 4 نظارت  سامانه در  اطالعات ورود •

   اجرایی های دستگاه ایهای سرمایهپروژه اعتبارات عملکرد و خزانه  پرداختی تخصیص،  اطالعات ورود •

 : نمایند اقدام ذیل شرح  به قوانین   طبق بایست می  خدمت دریافت  جهت  استان اجرایی هایدستگاه 

 مدت بلند و مدت میان  توسعه  هایبرنامه قوانین  •

 کشور  نهساال بودجه قانون  •

 کشور   عمومی محاسبات دیوان قانون  •

 بودجه  قانون ساالنه اجرایی ضوابط  •

   یاهزینه و تملک  هایموافقتنامه مبادلهساالنه  العملردستو   •

 ( 2 ) و (  1 ) دولت مالی  مقررات از بخشی تنظیم به  موادی الحاق قانون  •

 استان  و توسعه  ریزیبرنامه شورای  توسط  شده تعیین  ضوابط •

 

 سازمان  و گیرنده خدمت  متقابل تعهدات-4

  ارائه شده اعالم سامانه  طریق از الکترونیکی   صورت به  را نیاز مورد اطالعات  هستند مکلف استان اجرایی هایدستگاه

 . نمایند

 

 خدمت  ارائه /درخواست   هایسامانه-5

 نظارت  سامانه



 

  خدمت  دریافت  برای الزم مدارک-6

نویس    پیش  اجرایی،  دستگاه   ایسرمایه  اعتبارات   قبل  هایسال  عملکرد  اجرایی،  دستگاه  ایسرمایه  اعتبارات  ابالغیه

 موافقتنامه 

 

  خدمت  انجام زمان مدت-7

بوده   ریق سامانهطبه صورت آنالین و ازخدمت   به دسترسی گردد. زمانیش بینی میپ روز  15مدت زمان انجام خدمت 

 . ندارد خاص بین دستگاهی  استعالم به  نیاز یکبار مراجعه حضوری نیاز است.حداقل و به 

 

 ها پرداخت و هاهزینه-8

 . باشد می رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 عملکرد دوره -9

 . دارد ر اعتبا  نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه خاتمه-10

 موضوع  قبلی   اطالع  با  ،گیردقرار  نظر  مد  توافقنامه   خاتمه  ضرورت   مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست   تشخیص   به   چنانچه 

 . گرددمی اعالم توافقنامهخاتمه 

 



 

 

 خدمت  سطح توافقنامه

 "استان اجرایی هایدستگاه ایهزینه اعتبارات تخصیص و موافقتنامه مبادله اعتبار، ابالغ اعتبار، توزیع "

 

 مقدمه-1

  سبا  سامانه قالب  ر  د  استان  اجرایی  هایدستگاه  ایهزینه اعتبارات تخصیص و  موافقتنامه مبادله   اعتبار،   ابالغ  اعتبار،  توزیع

  بودجه  و  برنامه  سازمان  ابالغ  به  توجه  با  ایهزینه  اعتبارات  توزیع  اساس  این   بر .  پذیردمی  صورت  (بودجه استانی  سامانه)

قوانین   دستگاه   عملکرد  براساس  کشور   مبادله   سبا  سامانه  در  دستگاه  به  ابالغ  از  بعد  و  گیردمی  صورت  مقررات  و  و 

  دردسترس   سامانه   همین   طریق  از  عملکرد  خزانه و  تخصیص، پرداختی  اعتبار،  شامل  نیز  نیاز  مورد  گزارشات   گردد ومی

 . باشدمی

 

 هدف -2

  کیفیت   با  ارائه  منظور  به  و  مداری  مشتری  اصل  به  توجه  راستای  در  که  است  این   خدمت  سطح  توافقنامه  ز  ا  هدف

  سازمان   توسط   "  اجرایی  های دستگاه  ای هزینه  اعتبارات   تخصیص   و   موافقتنامه  مبادله  اعتبار،  ابالغ  اعتبار،  توزیع "خدمت

  قرار  توافق مورد  "استان اجرایی هایدستگاه " برای مذکور خدمت تحویل  کیفیت تهران، ریزی استان برنامه  و مدیریت

 . گیرد

 

 مسئولیت -3

 : دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذکور خدمت  که کندمی موافقت تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

  موافقتنامه   مبادله  دستورالعمل   مشمول ارائه   اجرایی  های دستگاه  به   ای هزینه  اعتبارات  ابالغ  و  تصویب   و   توزیع •

   کشور  بودجه و برنامه سازمان هایبخشنامه و هاملالعدستو براساس ی اهزینه

 مربوطه   هایفرم و هاابالغیه  اساس بر اجرایی  های دستگاه ایهزینه اعتبارات موافقتنامه بررسی •

 اجرایی  دستگاه به یاهزینه اعتبارات  موافقتنامه ابالغ •

 تخصیص    کمیته جلسه  تشکیل  •

 اجرایی   دستگاه به کشور  بودجه و برنامه سازمان ابالغیه براساس تخصیص  ابالغ •



 

 : نمایند اقدام زیر شرح  به قوانین طبق  بایست می خدمت دریافت  جهت  استان اجرایی هایدستگاه

 توسعه  هایبرنامه قانون •

 ساالنه کشور  بودجهقانون  •

 کشور  عمومی محاسبات قانون •

 بودجه  و برنامه قانون •

 بودجه  قانون ساالنه  اجرایی  ضوابط •

 ای هزینه  هایموافقتنامه مبادله  ساالنه  دستورالعمل •

 ۲ و ۱  دولت مالی  مقررات از بخشی  تنظیم قانون  به موادی الحاق  قانون •

 

 سازمان  و گیرنده خدمت  متقابل تعهدات-4

  شده  اعالم  هایسامانه  طریق   از  الکترونیکی  صورت  به  را   نیاز  مورد  اطالعات  هستند  مکلف  استان  اجرایی  هایدستگاه

 .نمایند ارائه

 

 خدمت ارائه / خدمت  درخواست  های سامانه-5

https://www.saba.mporg.ir 

 

  خدمت  دریافت  برای الزم کمدار-6

  نویس پیش   و  اجرایی  دستگاه  ایهزینه  اعتبارات  قبل  هایسال  عملکرد  اجرایی،  دستگاه  ایهزینه  اعتبارات  ابالغیه

برای ارائه خدمت مورد نیاز است. مدت ارائه خدمت در حدود یکماه بوده و بنابر ضرورت نیاز به مراجعه    موافقتنامه

باشد. ارائه این خدمت نیاز  حضوری می باشد. سامانه به صورت انالین بوده و در تمام ساعات شبانه روز در دسترس می

 به استعالم بین دستگاهی ندارد. 

 

 ها پرداخت  و هاهزینه-7

 .باشد می رایگان صورت به خدمت  ارائه



 

 

 عملکرد  دوره -8

 .دارد  اعتبار نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

  توافقنامه خاتمه-9

  موضوع  قبلی  اطالع  با   ،یردگ  قرار  نظر  مد  توافقنامه  خاتمه  ضرورت  مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست  تشخیص  به  چنانچه

 . گرددمی اعالم توافقنامه خاتمه 

 



 

 

 "استان  اجرایی هایدستگاه بودجه عملکرد  بر نظارت" خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه-1

  صورت   سبا  سامانه  قالب  در  استان   اجرایی  هایدستگاه   ایهزینه  اعتبارات   بودجه  برعملکرد  نظارت:  ایهزینه  اعتبارات*

وارد    مذکور  درسیستم  و...  عملکرد  ،خزانه  دریافتی  خزانه،  پرداختی  تخصیص،  به  مربوط  اطالعات  اساس  براین .  پذیردمی

 د.پذیریم صورت بودجه برعملکرد نظارت و بوده دسترس در طریق همین   از  نیاز مورد  گزارشاتو

  در   استان  اجرایی  هایدستگاه(  ایسرمایه  اعتبارات)  بودجه  عملکرد  بر  نظارت  :ایسرمایه  هایدارایی   تملک  اعتبارات*

  ایسرمایه  هایپروژه  به  مربوط  اطالعات  اساس  این   بر.  پذیردمی  صورت(  4  نظارت )  عمرانی  عملیات  نظام  سامانه   قالب

  در  طریق  همین   از  نیاز  مورد   وگزارشات  وارد  سیستم  در ...  و  عملکرد  خزانه،   پرداختی   تخصیص،   ، اعتبار  قالب   در  استان

 . پذیردمی صورت  بودجه  عملکرد بر نظارت و بوده دسترس

 

 هدف-2

  نظارت "کیفیت    با  ارائه  منظور   به  و  مداری  مشتری  اصل  به  توجه   راستای  در  که   است  این   خدمت  سطح  توافقنامه  از   هدف

  خدمت کیفیت تحویل   ، تهران  استان  ریزیوبرنامه مدیریت سازمان  توسط "استان   اجرایی  هایدستگاه  بودجه  عملکرد بر

 .قرارگیرد توافق مورد "استان اجرایی هایدستگاه " برای مذکور

 

 مسئولیت-3

 : دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذکور خدمت  که ندک می موافقت تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

 :ای هزینه   اعتبارات*

 تخصیص  اطالعات  ورود و تخصیص  به  مربوط اطالعات آوریجمع •

 مدیرخزانه یدئتا و  خزانه  کارشناس توسط خزانه  پرداختی به مربوط اطالعات ورود •

 سبا   درسامانه ای هزینه  اعتبارات عملکرد و خزانه  دریافتی به مربوط اطالعات ورود •

 سازمان  بودجه کارشناسان توسط ورودی اطالعات تایید  و کنترل •



 

 سازمان  تلفیق  گروه توسط عملکرد و خزانه  دریافتی خزانه، پرداختی اطالعات ارسال و کنترل •

   : ای سرمایه هایدارایی  تملک  اعتبارات*

 تخصیص   اطالعات ورود •

   4 سامانه نظارت  در ای سرمایه های دارایی تملک هایپروژه اعتبارات عملکرد و خزانه  پرداختی •

  کیفیت اجرای   ها،پروژه  نحوه اجرای  فیزیکی،  پیشرفت  تخصیص،  رعایت  از  گیریوگزارش  نظارت  کنترل، •

 4 نظارت  سامانه طریق از... و پروژه

 :نمایند  اقدام  ذیل  شرح  به  قوانین   طبق  بایستمی  خدمت  دریافت  جهت  استان  اجرایی  هایدستگاه:  اجرایی  هایدستگاه*

 توسعه   هایبرنامه قوانین  •

 ساالنه  بودجه قانون •

 کشور  عمومی محاسبات قانون •

 بودجه  و برنامه قانون •

 بودجه  قانونساالنه  اجرایی  ضوابط •

 ای سرمایه /ایهزینه هایموافقتنامه مبادله  دستورالعمل •

 2 و 1  دولت مالی  مقررات از بخشی  تنظیم قانون  به موادی الحاق  قانون •

  الزحمهحق  میزان  و  مجاز  تعداد  اجرایی،دستگاه  امانی  سقف  مانند  سازمان  توسط  شده  تعیین   ضوابط •

 کنان رکا

 

 سازمان  و گیرنده   خدمت  متقابل تعهدات-4

  شده  اعالم  هایسامانه  طریق   از  الکترونیکی  صورت  به  را   نیاز  مورد  اطالعات  هستند  مکلف  استان  اجرایی  هایدستگاه 

 نمایند  ارائه

 . 
 : خدمت  ارائه/  خدمت  درخواست   هایسامانه-5

 : ای هزینه   اعتبارات*

http://saba.mporg.ir  

http://saba.mporg.ir/


 

 : ایسرمایه های دارایی تملک اعتبارات 

 http://nezarat.thmporg.ir:85 

 

 : خدمت  دریافت  برای الزم مدارک-6

 اجرایی  دستگاه ایهزینه اعتبارات عملکرد  و خزانه  دریافتی ، خزانه پرداختی  تخصیص،:  ایهزینه   اعتبارات*

  اجرایی،  دستگاه  ایسرمایه  اعتبارات  عملکرد  و   خزانه  پرداختی   تخصیص،: ایسرمایه  های دارایی  تملکاعتبارات    *

 ... و پروژه اجرای نحوه به مربوط اطالعات ارائه سازمان، کارشناس   توسط پروژه از بازدید جهت هماهنگی 

برای    روز  10در حدود    ای هزینه  اعتبارات   برای    خدمت  انجام  زمان  مدت   ایسرمایه  هایدارایی   تملک  اعتباراتو 

نداشته و    و استعالم بین دستگاهی  حضوری  مراجعهانجام این خدمت نیاز به    گردد.پیش بینی می  نیم   و  ماه  یک  حدوداً

 گردد. به صورت انالین ارائه می

 

 ها پرداخت  و هاهزینه-7

 د.باش می رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 عملکرد  دوره -8

 . اعتباردارد نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه  خاتمه-9

 موضوع  قبلی   اطالع  با  ،یردقرارگ   نظر  مد  توافقنامه   خاتمه  ضرورت   مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست   تشخیص   به   چنانچه 

 . گرددمی اعالم توافقنامه خاتمه 

 

 

http://nezarat.thmporg.ir:85/


 

 

 " استانی  و ملی هایپروژه  و  هاطرح  بر نظارت " خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه-1

  قانون   برمفاد  مبتنی  استانی  و  شده  استانی  ملی  ملی،  ایسرمایه  هایدارائی  تملک  هایپروژه  و  هاطرح  بر  ایبرنامه  نظارت

  ریزیبودجه  و  برنامه  نظام  باالدستی  هایبرنامه  و  قوانین   در  شده گرفته  درنظر  تکالیف  از  برگرفته  و  کشور  بودجه  و  برنامه

سازمان    بودجه  و  برنامه  هماهنگی  معاونت  وظایف  شرح  از  بخشی  شدن  محقق  و  سازمانی  رسالت  انجام  راستای  در  ،کشور

 باشد می

 . 

 هدف-2

 "خدمت  کیفیت  با  ارائه  منظور  به  و  مداری  مشتری  اصل  به  توجه  راستای  در  که   است   این   خدمت  سطح  توافقنامه   از  هدف

  تحویل خدمت   کیفیت   ،تهران  استان   ریزیبرنامه  و  مدیریت  سازمان   توسط   "استانی  و  ملی  هایپروژه  و   هاطرح  بر  نظارت

 .قرارگیرد توافق مورد "استان اجرایی دستگاههای "برای مذکور

پیشرفت   وضعیت  و  روند  از  استان  ریزیبودجه  و  برنامه  نظام  ارشد  و  میانی  مدیران  اطالع  خدمت  این   ارائه  از  هدف

  تشخیص   صورت  در  نظارتی)  هایدستگاه  به  خدمت  ارائه  نیز  و  استانی  توسعه  هایبرنامه   و  هاپروژه  ها،طرح  مالی  و  فیزیکی

 .باشدمی استان ریزیبودجه و برنامه نظام با مرتبط نهادهای دیگر و اجرائی هایدستگاه مذکور(،  هاینیاز دستگاه

 . 
 مسئولیت-3

 :دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذکور خدمت  که کندمی موافقت تهران استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

  سوی  از  نظارت  امر  شدن  عملیاتی  دستور  صدور  و  مدیریتی  نظر  مد  راهبردهای  و  هاسیاست  تبیین  جلسه   تشکیل  •

  معاونت

 وبودجه  برنامه هماهنگی  •

  مربوطه کارشناسان با ذیربط هایگروه رؤسای هماهنگی انجام •

  وبودجه برنامه هماهنگی معاونت به آن ارائه   و نظارت با مرتبط عملیاتی و زمانی  برنامه تهیه •

  وبودجه برنامه هماهنگی معاونت تایید مورد عملیاتی و زمانی برنامه وصول •



 

  اجرائی  هایدستگاه و پشتیبانی امور با مرتبط هایهماهنگی انجام •

  بازدید انجام •

  بازدید اطالعات ثبت و گزارش تهیه •

 :نمایند اقدام ذیل شرح  به قوانین   طبق بایست می  خدمت دریافت  جهت  استان اجرایی هایدستگاه

  کشور  بودجه  و برنامه قانون •

 ساالنه  بودجه قانون •

  ساالنه ابالغی هایدستورالعمل و ضوابط •

  عمومی محاسبات قانون •

  مدت میان برنامه قانون •

  ۱۳۸۰ سال مصوب دولت مالی مقررات از بخشی  تنظیم  قانون •

 دولت  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون ۲ و ۱ الحاق قوانین  •

 

 سازمان  و  گیرنده  متقابل تعهدات-4

نظام    با  مرتبط  نهادهای  دیگر  و  اجرائی  هایدستگاه  مذکور(،  هایدستگاه  نیاز  تشخیص  صورت  نظارتی)در  هایدستگاه

 سازمان  و   شوند  مند  بهره  خدمت  این   کسب  از  توانندمی  مکتوب  درخواست  ارسال  طریق  از  استان  ریزیبودجه  و  برنامه

 . باشد می اشاره مورد نهادهای به نظر مورد خدمت  ارائه مکلف به نیز

 

  خدمت  ارائه/  خدمت  درخواست   هايسامانه-5

 عمرانی  های پروژه بر نظارت سامانه

 

  خدمت  دریافت  براي الزم مدارک-6

  برای   روز)  سه  الییک  ،  خدمت  انجام  زمان  مدت  مورد نیاز است.  استان  اجرائی  دستگاههای  با  شده  مبادله  های  موافقتنامه

  مربوطه   دوره   طی  پیمایشی  –  ای   برنامه  های با نظارت  مرتبط  خدمت  ارائه   برایو    (  ضروری  موارد   و   نظارتی  های دستگاه



 

میپیش  این خدمت  بینی  به  دسترسی  به صورت    و  ضروری  موارد   و  نظارتی  های دستگاه  برای   مستمر  طوره  ب گردد. 

 .ندارد خاصی استعالمامکان پذیر است. این خدمت نیاز به  ایدوره

 

 ها پرداخت و هاهزینه-7

 .باشد می رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 عملکرد  دوره  -8

 .دارد  اعتبار نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه  خاتمه -9

  موضوع  قبلی  اطالع  با   ،گیرد  قرار  نظر  مد  توافقنامه  خاتمه  ضرورت  مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست  تشخیص  به  چنانچه

 .گرددمی اعالم توافقنامهخاتمه 

 

 



 

  

 "ارائه گزارش ساالنه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی "توافقنامه سطح خدمت

 

 همقدم-1

  هایشاخص  مقایسه  و  سنجش   هدف  با  که  است  ایساالنه  مطالعات  جمله  ازگزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان   

  گزارش   این .  گردد  فراهم  آینده  بینی پیش   نهایتاً  و   تحلیل  امکان  حاضر  حال   و  گذشته   بررسی  با  تا   ندک می  تالش   مربوطه

  هاداده نیز و کشور و نه ای همچون سالنامه آماری استانکتابخا اسناد از استفاده با سازمان همکاران و کارشناسان توسط

  بررسی   به  گزارش  دهگانه  هایبخش .  است  شده  تدوین   و  تهیه  اجرایی  هایدردستگاه  موجود  اطالعاتی  منابع  دیگر  و

 دهد.را ارائه می  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  تحوالت  از  کالنی  تصویر  و  پرداخته  تخصصی  هایحوزه  وضعیت  آخرین 

 

 هدف-2

  در   را  استان  ساالنه  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  شرایط  از  ایخالصه  استان  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  گزارش 

  گیریتصمیم  جهت  عالقمندان  سایر  و  پژوهاندانش   ،محققین   اجرایی،  هایدستگاه  مدیران  ،ریزانبرنامه  مسئوالن،  اختیار

 نماید.ریتی ارائه میمدی درست هایریزیبرنامه و

 

 تمسئولی -3

 :دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذکور خدمت  که کندمی موافقت تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان 

 ی اجرای  هایدستگاه از گزارش  مختلف هایبخش  نیاز مورد اطالعات و آمار  تهیه و آوریجمع •

 جرایی و سالنامه آماری استان توسط کارشناسانا  هایدستگاه از دریافتی  اطالعات و آمار بررسی •

 ن کارشناسا توسط  دریافتی اطالعات و آمار تحلیل و بندی جمع •

 ی اقتصاد گروه توسط   سازمان کارشناسان از شده تدوین   گزارشات دریافت •

 ی اقتصاد گروه توسط مختلف هایبخش  گزارشات ویرایش و تحلیل بررسی، •

 رشات توسط گروه اقتصادی گزا نهایی  تایید و تدوین   تهیه، •

 یاقتصاد گروه توسط فیپا  اخذ جهت   بودجه و برنامه سازمان با مکاتبه •



 

  استان فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،  گزارش کتاب  چاپ •

 

 سازمان تعهدات متقابل خدمت گیرنده و -4

ارائه  . دستگاهشودمی  ارائه  و  تهیه  سازمان  در  ساله  هر  گزارش  این   سازمان  وظایف  شرح  طبق به  های اجرایی مکلف 

 باشند.اطالعات مورد درخواست در موعد مقرر می

 

    سامانه درخواست / ارائه خدمت:-5

 ماهیت خدمت غیر الکترونیکی است  

 

 : خدمت  دریافت  برای الزم مدارک-6 

 ا سازمان بمکاتبه دستگاه اجرایی 

 

 ا هپرداخت  و هاهزینه-7

 .دباش می  رایگان صورت به خدمت  ارائه 

 

 عملکرد  دوره -8

 . دارد اعتبار ،نگردیده صادر آن اصالحیه که  زمانی تا  خدمت سطح  توافقنامه این  

 

 توافقنامه  خاتمه-9

  موضوع   قبلی   اطالع   یا  یرد،گ  قرار   نظر  مد  توافقنامه  خاتمه  ضرورت  مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست   تشخیص   به  چنانچه 

 . گرددمی اعالم خاتمه توافقنامه

 

 



 

  

 "های دولتها و پروژه در طرح  راهبری مشارکت عمومی، خصوصی "توافقنامه سطح خدمت 
 

 مقدمه-1

  منظور   به (  تیی حاکم   نهادهای   سایر  و   دولت)  عمومی  بخش  آن  در   که  است   مکانیزمی  خصوصی  -عمومی    مشارکت 

  دانش،   از   اعم )  خصوصی  بخش   هایظرفیتاز  (  …و  آموزش  سالمت،  فاضالب،   و  آباعم از  )  زیربنایی  خدمات   تامین

در    ،وظایف  از  برخی  در  دولت  از  نیابت  به  خصوصی  بخش   دیگر  بیان  به.  نماید  می   استفاده(  مالی  منابع  و  تجربه

  گذاری، سرمایه از دولت نقشخصوصی  - . در مشارکت عمومینمایدمی آفرینینقش   خدمات این  تامین هایمسئولیت

 تبدیل   خدمات  ارائه  کمیت  و  کیفیت  بر  ناظر  و  مقررات  کننده  تنظیم  به  زیرساختی  هایپروژه  در  برداریبهره  و  اجرا

 . شودمی

 

 هدف-2

، تجهیز و نگهداری از  رساخت، تعمی   در   بر منابع و مشارکت بخش غیردولتی  و مدیریت بهتر  دولت  های هزینه  کاهش 

اپروژه  در  عمرانی  لیکن  لووهای  دارد.  قرار  عمومییت  با  -مشارکت  تنها  انجام    خصوصی  پروژه  مالی  تامین  هدف 

نگیزه ا  و   ی مدیریتیهامهارت  خصوصی،   تجربه   و   دانش   مانند   خصوصی  بخش   هایظرفیت  دیگر  از  گیریوبهرهشود  نمی

 مورد توجه است.  جهت مصرف بهینه منابع نیز

 

 مسئولیت-3

  ترتیب  به  راهبری  و  نظارت  پایش،در    را  مذکور  خدمت  که  کندمی  موافقت  تهران  استان  ریزیبرنامه   و   مدیریت  سازمان 

 :دهد ارائه زیر

 مرتبط  هایگکاربر و هادستورالعمل ابالغ •

 استان   اجرایی هایدستگاه دولتی  غیر  بخش  با مشارکت قابل  هایپروژه اطالعات آوریجمع •

 دولتی  غیر بخش  با مشارکت قابل هایپروژه از بازدید •

 عمرانی هایپروژه واگذاری و ۲۷ ماده دستورالعمل اجرای  در استان اجرایی هایدستگاه عملکرد بر نظارت •



 

 غیردولتی  بخش با مشارکت قابل عمرانی های پروژه احصا •

 ها پروژه واگذاری به تصمیم  های گزارش بر نظارت و بررسی •

  واگذاری  فرآیند  اجرای  برای  عضوکارگروه  عنوان   به  ۲۷  ماده  واگذاری  کارگروه  جلسات   در  شرکت •

 ایسرمایه هایدارایی ملکت  هایپروژه 

  هایطرح  الکترونیک  بازار  سامانه  به  ورود  برای  استان  اجرایی  هایدستگاه  برای  عبور  رمز  و  کاربری  کد  ساخت •

 زیرساختی  گذاریسرمایه و عمرانی

 

 سازمان  و گیرنده خدمت  متقابل تعهدات-4

 :نمایند اقدام ذیل شرح به قوانین  طبق خدمت  دریافت جهت مکلفند استان اجرایی هایدستگاه

قابل  هپروژه  اطالعات  اعالم • با بخش غیرای  به  مشارکت  به روزرسانی اطالعات  ابتدای هر سال و  دولتی در 

 صورت مکرر 

 واگذاری کارگروه و سازمان  به ارسال و واگذاری  به تصمیم گزارش تهیه •

 واگذاری کارگروه جلسه برگزاری •

توسط    ۱۰  ظرف  گذار  سرمایه   انتخاب  فرایند  شروع • واگذاری  به  تصمیم  گزارش  تایید  از  پس  کاری  روز 

 کارگروه واگذاری

 فراخوان  انتشار  و اسناد تهیه •

 پروژه از بازدید امکان نمودن فراهم •

به سازمان) شامل گزارش   • فرایند واگذاری  پیشرفت  ی  های داراپروژهارسال گزارش عملکرد در خصوص 

  (…های در مرحله فراخوان، قرارداد وگزارش تصمیم به واگذاری، پروژه

 

  خدمت  ارائه/  خدمت  درخواست   هایسامانه-5

 .است غیرالکترونیکی خدمت  ماهیت

 

 خدمت دریافت  برای الزم مدارک-6 



 

 غیر دولتی   بخش  با مشارکت قابل هایپروژه اطالعات

 

 خدمت انجام زمان مدت-7 

  بسته تعداد مرتبه مراجعه حضوری .باشدمی متغیر فرآیند زمان ،متولی اجراییدستگاه و هاپروژه ماهیت و نوع با متناسب 

باشد. این خدمت در ساعات اداری قابل ارائه بوده و نیاز به استعالم  متغیر می  اجرایی  هایدستگاه  و  پروژه  نوع  و  تعداد  به

 بین دستگاهی ندارد. 

 

 ها پرداخت  و هاهزینه-8

 .باشد می  رایگان صورت به خدمت  ارائه 

 

 عملکرد دوره -9

 . دارد اعتبار نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا  خدمت سطح  توافقنامه این  

 

 توافقنامه خاتمه-10

، با اطالع قبلی موضوع  یردرت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گضرو مسئول، مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه 

 گردد.  اعالم می توافقنامهخاتمه 

 

 



 

 

 "پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی "توافقنامه سطح خدمت 

 

 مقدمه-1

دار  ادامه  و  نبودهمنوط به همان سال    ۹۵  سال  در  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  شده  اتخاذ  هایسیاست  و  هابرنامه  هک نجاییآ  از 

دیریت ضرورت دارد به صورت مستمر اجرایی شدن برنامه ها پایش و رصد شود؛ بر همین اساس، سازمان م  ،خواهد بود

به با  استان  ریزی  برنامه  اقتصاد  و  با حوزه  مرتبط  تحوالت  لحظه  در  مقاومتی،  اقتصاد  پایش  و  کارگیری سامانه رصد 

نه با  ساند. این سامارمیه به اطالع مخاطبان خود  های روزانه، هفتگی و ماهانمتی را رصد کرده و در قالب گزارشمقاو

زمان مدیریت و سادر  رسانی و نظارتی طراحی شده است. دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی  در نظر گرفتن دو بعد اطالع

د اقتصاد  ا . این دبیرخانه مسئول برگزاری جلسات ست باشدمی  ها تشکیل شده و متولی سامانه نیپا در استانریزی استانبرنامه

تصاد  های اقهای مرتبط با سیاستتعریف و یا تصویب پروژه های تخصصی مربوط با رویکرد  مقاومتی و تشکیل کمیته

می استان  هر  سطح  در  برنامهمقاومتی  ارائه  همچنین  وکوتاهباشد.  بلندمدت  است های  توسعه  برای  راستای    انمدت  در 

 باشد.این دبیرخانه میی از دیگر وظایف های کلی اقتصاد مقاومتسیاست

 

 هدف-2

  "خدمت  کیفیت  با  ارائه  منظور  به  و  مداری  مشتری  اصل  به  توجه  راستای  در  که  است  این   خدمت  توافقنامه  از  هدف 

  کیفیت   ،تهران  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  توسط  "مقاومتی  اقتصاد  برنامه  پیشبرد  یکپارچه  ارزیابی  و  پایش 

 .  گیرد قرار توافق مورد استان  اجرایی  هایدستگاه برای مذکور خدمت  تحویل

 

 مسئولیت-3

 کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد:نامه ریزی استان تهران موافقت میسازمان مدیریت و بر 

 های اجرایی عضو ستاد به دستگاه مقاومتی اقتصاد هایپروژه تدوین چارچوب ابالغ •

  اجرایی   هایدستگاه  با  تعامل  و   اجراییدستگاه  پیشنهادی   هایپروژه  بررسی  جهت  کارشناسی  جلسات  برگزاری •

 پروژه پیشنهاد کاربرگهای اصالح و تکمیل جهت 



 

 استان   اجرایی  هایدستگاه پیشنهادی هایپروژه بررسی •

به  اس   اجرایی  های دستگاه  های پروژه  تایید • ارسال  و  استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  در  طرح  تان) 

 ( کشور مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی ستاد  دبیرخانه

  های پروژه   تدوین  راستای  در  استان  اجرایی  هایدستگاه  آموزش  و  راهبری  برای  کارشناسی  جلسه  برگزاری •

  جتماعی در سامانها  مقاطع در  عملکردها ثبت و هاپروژه منشور ثبت مقاومتی، اقتصاد 

 های مصوب ستاد از طریق سامانه نیپا ند اجرا و پایش میزان تحقق پروژهنظارت بر رو •

 استان  مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد  جلسات  هایدبیرخانه امور انجام •

 ستاد  جلسات در ارائه جهت   تهران  استان مقاومتی اقتصاد عملکرد گزارش  تدوین   و تهیه •

 های اقتصاد مقاومتی استان اجرای پروژه چگونگی و بازدید •

 : نمایند اقدام ذیل شرح  به قوانین طبق بایست می خدمت  دریافت جهت  استان اجرایی هایدستگاه 

 ایران  اسالمی جمهوری  انداز چشم •

 رهبری معظم مقام توسط مقاومتی اقتصاد  کلی سیاست  ابالغیه •

 رایی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اج هایدستگاه به  جمهور رئیس اول معاون ابالغیه •

 گانه اقتصاد مقاومتی  ۲۴ های  سیاست •

 

 سازمان  و گیرنده   خدمت  متقابل تعهدات-4

 .نمایند وارد  سامانه در شده طراحی های فرم قالب در  را نیاز مورد اطالعات  هستند مکلف استان اجرایی هایدستگاه 

 

 های درخواست/ ارائه خدمت امانهس-5

 ( https://nipa.mporg.ir) مقاومتی  اقتصاد  هایپروژه پایش  و رصد یکپارچه سامانه 

 

 خدمت دریافت  برای الزم دارکم-6 

https://nipa.mporg.ir/


 

این    پیشنهادی  هایپروژه  کاربرگو   استان  مقاومتی  اقتصاد  هایبرنامه   و  اقدامات  است.  نیاز  مورد  ارائه خدمت  برای 

دسترسی به خدمت از طریق سامانه در کل شبانه روز میسر می باشد.  پذیرد.به طور مستمر در طی سال انجام میخدمت 

 استعالمات مورد نیاز به شرح جدول زیر است:

متوسط زمان 

دریافت پاسخ 

 استعالم

آدرس لینک استعالم  

 الترونیک

 نوع استعالم 
عنوان دستگاه  

 اجرایی مرتبط

فهرست استعالمات مورد  

 دستی  الکترونیک  نیاز ارائه خدمت 

 یک هفته 
 اتوماسیون اداری 

Automation.mporg.ir 

 استانداری  - *
  ار و  استعالم نظر استاند

 معاونین استاندار 

 دو هفته 
 اتوماسیون اداری 

Automation.mporg.ir 

* - 
های دستگاه 

 اجرایی مرتبط

 پروژه  کاربرگ استعالم

 اه

 دو هفته 
 اتوماسیون اداری 

Automation.mporg.ir 

* - 
  و برنامه سازمان

 ر کشو بودجه

استعالم پروژه های تایید  

 شده 

 یک هفته 
 اتوماسیون اداری 

Automation.mporg.ir 

* - 
های دستگاه 

 اجرایی مرتبط

استعالم منشور پروژه ها و  

ها گزارش عملکرد پروژه 

از دستگاه های اجرایی 

 مرتبط

 

 ها ها و پرداخت هزینه-7

 .باشد می  رایگان صورت به خدمت  ارائه 

 

 عملکرد  دوره -8

 . دارد اعتبار نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا  خدمت سطح  توافقنامه این  

 

 توافقنامه  خاتمه-9



 

  خاتمه  موضوع قبلی اطالع با ،گیرد مدنظر توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول  مقام و سازمان ریاست تشخیص به  چنانچه 

 .گرددمی اعالم توافقنامه 

 



 

 

 "سرزمين آمايش رصد  و توسعه ارزيابي "خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه-1

  جهت گردآوري،  پرتال  یک  هايقابلیت  تمامی  با  باز  متن  ژئوپرتال  یک(  ساترا)آمایش   رصد  و  توسعه  ارزیابی،  سامانه

ماهوار  محتوایی،  جدولی،   جغرافیایی،  اطالعات  نوع  همه  نمایش   و  تحلیل  بندي،طبقه  تصحیح،   تولید،  و  اي هتصاویر 

  جغرافیایی، کارتوگرافی   اطالعات   هايالیه  تصحیح  و  افزودن  قابلیت   داراي   سامانه  این .  است  اي چندرسانه  اطالعات

ماهوار  نمایش   آماري،  جداول  در  جستجو   و  نمایش ،  تحلیلی  و  موضوعی  هاينقشه  تهیه،  کاربر  توسط   و  ايهتصاویر 

  بودجه   و  برنامه  سازمان  از  ارسالی  هاي فرمت  مطابق   سامانه،  روي  بر  شده   درج   اطالعات . باشدمی  اطالعاتی   هاي الیه

 . گردندمی  مشخص خصوص این در استان اجرایی  هاي ه دستگا عملکرد و شده و بازبینی  دهیگزارش کشور

 

 هدف-2

  کاري و  دوباره  از   جلوگیري  و   مداري  مشتري   اصل  به   توجه  راستاي   در   که   است   این   خدمت   سطح   توافقنامه   از   هدف

( ساترا)آمایش   رصد  و  توسعه  ارزیابی،  "خدمت  کیفیت  با  ارائه  و  هزینه  و  ن  زما  در  جویی  صرفه  منظور  به  موازي کاري

  " استان اجرایی هايدستگاه" براي مذکور خدمت تحویل کیفیت تهران، استان ریزيبرنامه  و مدیریت سازمان توسط "

 . گیرد قرار توافق مورد

 

 مسئوليت-3

 : دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذکور خدمت  که کندمی موافقت تهران استان ریزيبرنامه  و مدیریت سازمان

ارسال    و  تهیه  همچنین،  توسعه  هايدیدگاه   بانک  تکمیل  جهت  اجرایی  هايدستگاه  به  آن  ارسال  و  راهنما  تهیه •

 ساترا  سامانه روي بر بارگذاري  جهت  درخواستی اطالعاتی هايالیه لیست

بندي،  تصحیح،   تولید،  گردآوري، • تصاویر   محتوایی،  جدولی،  جغرافیایی   اطالعات  نمایش   و  تحلیل  طبقه 

  رفع اشکال   براي  مرتبط  اجرایی  دستگاه  به  عودت  و  دریافتی  اطالعات  بر  نظارت  و  ايرسانه  چند  و  ايهماهوار

 اطالعات  در شده رویت



 

 ها نقشه کارتوگرافی  و هاالیه تصحیح افزودن، جهت   کارشناس توسط  سامانه به ورود •

 خارجی  و داخلی سرورهاي  از اطالعاتی هايالیه و ايهتصاویرماهوار نمایش  •

 آماري جداول  در  جستجو و نمایش  •

  به راه دور  از  سنجش  و  GIS  وب،  فناوري  از   استفاده   با  مختلف  هاي بخش   توسعه  روند  تحلیل   و  مشاهده •

 جمعی  یا منفرد صورت

 ها فعالیت  افق فضاي سیماي مشاهده •

 ویکی   فناوري  از  استفاده با همدیگر  به مختلف  اطالعات نمودن مرتبط و تجمیع •

 :نمایند م اقدا زیر شرح  به قوانین طبق  بایست می خدمت دریافت  جهت  استان اجرایی هايدستگاه

 توسعه   پنجم برنامه قانون 182 و 46 ،1مواد •

 اساسی  قانون 138 اصل •

 سرزمین آمایش  ملی ضوابط •

 (آمایش )ساترا  صدر  توسعه  ارزیابی  سامانه  و  توسعه   هايشاخص  ملی  نظام  هماهنگی  و  راهبري   شوراي  نامهآیین  •

 سرزمین آمایش  ملی هاي گیري جهت 3 ماده •

 ایران اسالمی  جمهوري  ساله 20 اندازم چش  سند •

 

 سازمان  و گيرنده خدمت  متقابل تعهدات-4

  ارائه   شده  اعالم  سامانه  طریق   از  الکترونیکی  صورت  به  را   نیاز   مورد   اطالعات  هستند  مکلف  استان   اجرایی  هايدستگاه

 .نمایند

 

  خدمت  ارائه/  درخواست   هایسامانه-5

 ساترا  سامانه / اداري  اتوماسیون

 

  خدمت  دريافت  برای الزم مدارک-6



 

  استان  توسعه  هايدیدگاه  بانک  تکمیل  راهنماي  استان،  هايفایل  شیپ کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  ارسالی  هايهنام

مراجعه    .ندارد  خدمت  ارائه   براي  زمانی  محدودیت  سامانه  براي ارائه خدمت مورد نیاز است.  سامانه   از  استفاده  راهنمايو  

 ارائه این خدمت نیاز به استعالم بین دستگاهی ندارد. حضوري در صورت نیاز یکبار خواهد بود.

 

 ها پرداخت  و هاهزينه -7

 . میباشد رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 عملکرد  دوره  -9

 . اعتباردارد نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه خاتمه -9

 وعموض  قبلی   اطالع  با  ،یردقرارگ   نظر  مد  توافقنامه   خاتمه  ضرورت   مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست   تشخیص   به   چنانچه 

 . گرددمی اعالم توافقنامه خاتمه 

 



 

 

 "آماری سالنامه ثبتی  تولیدی اطالعات و آمار تامین  "خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه-1

  مندرج   اقالم  سازییکپارچه  و  سازییکسان  به  اقدام  هااستان  اطالعات  و  آمار  هایمعاونت  همکاری  با  ایران  آمار  مرکز

  مورد   ها آن  تولید   متولی  اجرایی   دستگاه  و   موردنیاز  آماری  اقالم  خدمت  این  در .  است  استان نموده  آماری  سالنامه   در

  طریق  از  هاآن  آمار  متولی  هایدستگاه  به  سالنامه  در  درج   برای  مورد نظر  اطالعاتی  اقالم  سپس   و  قرارگرفته  شناسایی

  بارگذاری   سامانه  در  را  اطالعات  جداول مربوطه،  تکمیل  با  هادستگاه.  گرددمی  ارسال  استان  ماریآ  اطالعات  سامانه

 .گردددرج می  آماری  سالنامه  در  اطالعات  سازمان،  کارشناسان  توسط  جداول  سنجیصحت  و  بررسی  از  پس .  نمایندمی

 

 هدف-2

 خدمت کیفیت  با  ارائه  منظور  به  و  مداری  مشتری  اصل  به  توجه  راستای  در  که است  این   خدمت سطح  توافقنامه  از  هدف

  خدمت  تحویل  کیفیت   تهران،  استان   ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  توسط  "ثبتی   تولیدیت    اطالعا  و  آمار  تامین  "

  خدمت،   این   خصوص  در  جانبه  دو  توافق  سطح  بیانیه،  این . قرارگیرد  توافق  مورد  "ایران   آمار  مرکز"  برای  مذکور

 . کندمی مشخص لزوم صورت در را سازمانی هایمسئولیت و نظارت هایروش

 

 مسئولیت-3

 : دهد  ارائه زیر ترتیب   به را ذیل خدمت  که کندمی موافقت تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

 ساوانا  سامانه طریق از الکترونیکی سنجی اعتبار  با همراه جداول و ها فرم طراحی •

 آماری  اقالم تولید متولی های دستگاه  تعیین  •

 مربوطه  هایدستگاه  آماری رابطین   به جداول ارجاع و مرتبط هایدستگاه  با مکاتبه •

 سامانه  طریق از اطالعات آوریجمع و هادستگاه از پیگیری •

 سازمان  کارشناسان  توسط اطالعات  صحت  بررسی •

 اطالعات  تایید •



 

 استان  آماری اطالعات سامانه طریق  از الکترونیکی صورت به نتایج  انتشار •

 فیزیکی  صورت به نتایج  انتشار •

 

 سازمان  و گیرنده خدمت  متقابل تعهدات-4

 به   ایران  آمار  مرکز  توسط  شده  مشخص  زمانی  هایبازه  در  است  مکلف  تهران  استان  ریزیبرنامه  و  مدیریت  سازمان

  آن   تحلیل و  بررسی   از  پس   و   پرداخته  مختلف   اجرایی  هایدستگاه  طریق   از   ثبتی  صورت اطالعات به  و   آمار  آوریجمع

های اجرایی استان مکلفند اطالعات مورد نیاز را در موعد مقرر در سامانه مربوطه بارگذاری  دستگاه  د.بپرداز  آنها  انتشار  به

 نمایند.

 

 : خدمت  ارائه/  درخواست   هایسامانه-5

 http://amar.thmporg.ir  تهران استان آماری اطالعات  سامانه

  https://sdb.thmporg.ir    ساوانا  سامانه

 amar.org.ir    ایران ملی درگاه

 

  خدمت  دریافت  برای الزم مدارک-6

 طریق  ازبرای دریافت خدمت مورد نیاز است. دسترسی به خدمت به صورت آنالین بوده و    نایرا  آمار  مرکز  رسمی  ابالغ

 باشد.در دسترس می تهران استان آماری اطالعات  سامانه

 

 ها پرداخت و هاهزینه-7

 باشد.ارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 د عملکر دوره -8

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه  خاتمه-9

https://sdb.thmporg.ir/


 

خاتمه    موضوع  قبلی  اطالع  با  ،گیرد  قرار  نظر  مد  توافقنامه  خاتمه  ضرورت  مقام مسئول  سازمان  ریاست  تشخیص  به  چنانچه

 . گرددمی اعالم توافقنامه 

 



 

 

 "ای(تامین آمارو اطالعات تولیدی) سرشماری، آمارگیری نمونه  "متتوافقنامه سطح خد

 

 مقدمه-1

استان    به  ابالغ  از  پس   ای  نمونه  آمارگیری  هایطرح  و  سرشماری  ایران،  آمار  مرکز  سوی  از  شده  تعیین   استانداردهای  طبق

در    بازنگری  عمومی،  هایسرشماری  اجرای  طریق  از  اینمونه  هایطرح  چارچوب  سازی  بهنگام  و  تهیه.  گرددمی  اجرا

انجام    صنفی   های واتحادیه  متولی  های دستگاه   همکاری  با  و  ایران  آمار   مرکز  سوی  از  شده  ارسال  هایکارگاه   فهرست

 پذیرد. می

 

 هدف-2

  لزوم  صورت  در  را   سازمانی  های مسئولیت  و   نظارت  هایروش   و  خدمت این   خصوص  در   دوجانبه   توافق سطح  بیانیه   این 

  ارائه   منظور   به   و  مداری  مشتری  اصل  به   توجه  راستای  در   که  است  این  خدمت سطح  توافقنامه از  هدف .کندمی   مشخص

  و   مدیریت  سازمان  توسط  "ای(نمونه  آمارگیری  تولیدی)سرشماری،   اطالعات  آمارو  تامین  "خدمت  کیفیت  با

 . گیرد  قرار توافق   مورد" ایران آمار مرکز "برای  مذکور خدمت  تحویل  کیفیت، تهران ریزی استانبرنامه

 

 مسئولیت-3

 : دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذکور خدمت  که کندمی  موافقت تهران استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 ن ایرا آمار مرکز در آموزشی سمینار  در شرکت •

 استان در آموزشی سمینار برگزاری •

 آمارگیری  هایطرح اجرایی سازمان  تعیین  •

 میدانی عملیات شروع  و سازماندهی •

 طرح  پرسشنامه اساس بر آمارواطالعات آوریجمع •

 طرح هایپرسشنامه بازبینی  و نظارت •

 وریفایر و آما داده  توسط وریف و آماییداده انجام •

 کارشناس   توسط موضوعی ادیت انجام •



 

 ایران  آمار مرکز به ارسال •

 

 سازمان  و گیرنده   خدمت  متقابل تعهدات-4

  آوریجمع  به  ایران  آمار  مرکز  توسط  شده  مشخص  زمانی  هایبازه   در  است  مکلف  استان  ریزیبرنامه   و  مدیریت  سازمان

 .بپردازد آنها انتشار  به تحلیل   و بررسی از پس  و پرداخته اطالعات  و آمار و دقیق موقعبه

 

 خدمت  ارائه/  درخواست   هایسامانه-5

 :آدرس  به ها(داده الکترونیکی آوریجمع یکپارچه )سامانه سیجاد 

www.esurveys.sci.org.ir 

 : آدرس به آمار ملی درگاه

www.amar.org.ir 

 

  : خدمت  دریافت  برای الزم مدارک-6

است.    ایران  آمار  مرکز  طرف  از  هاسرشماری  و  هاطرح  اجرایدستورالعمل  و  ابالغیه نیاز    انجام  زمان  مدتمورد 

دسترسی به خدمت به صورت آنالین و از طریق سامانه    باشد.می  متفاوت   خدمت  هئ ارا  زمان  طرح  نوع  برحسب   خدمت 

 باشد.مقدور است. این خدمت نیازمند استعالم خاص نمی

 

 ها: پرداخت و هاهزینه-7

 .باشد می رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 عملکرد  دوره -8

 .دارد  اعتبار نگردیده، صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه  خاتمه-9



 

 موضوع  قبلی   اطالع  با  ،گیردقرار  نظر  مد  توافقنامه   خاتمه  ضرورت   مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست   تشخیص   به   چنانچه 

 .گرددمی اعالم خاتمه توافقنامه

 



 

 

 "اي منطقه هايحساب  تهیه "خدمت  سطح توافقنامه بیانیه 

 

 مقدمه-1

  همانند   اقتصادی   مختلف  های فعالیت  رشته   در  استان  ایمنطقه  هایحساب  تدوین  نیاز  مورد  اطالعات  و  آمارها   تهیه 

  صورت   استانی  واحدهای  و  ادارات  ها،سازمان  ها،دستگاه  با  تعامل  طریق  از  …  و  دولت  آموزش،  ،شکار  کشاورزی،

 .گیردمی

 

 ف هد-2

 خدمت  کیفیت با ارائه منظور به و مداری مشتری اصل به توجه راستای در  که  استاین  خدمت  سطح توافقنامه از هدف

  "  برای  مذکور   خدمت تحویل کیفیت،تهران  استان   ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  توسط "ای   منطقه   های حساب  تهیه  "

 . قرارگیرد توافق مورد "ایران آمار مرکز

 

 مسئولیت-3

 : دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذکور خدمت  که کندمی موافقت تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

 نواقص  شناخت جهت  ایمنطقه هایحساب گروه کارشناسان توسط گذشته  سال گزارشات بررسی •

  ایران آمار مرکز سوی از  یارسال های فایل و هادستورالعمل  مطالعه •

   ساوانا  تهران  استان آماری اطالعات  سامانه  در اطالعات اخذ  جهت نیاز مورد جداول  طراحی •

 اطالعات  اخذ جهت هادستگاه به  آماری جداول ارسال •

 اطالعات  اخذ جهت  اجرائی هایدستگاه نمایندگان با هماهنگی  •

  مالی  های  صورت  به  نیاز  که  هاییگزارش  برای)  نظر  مورد  اجرائی  هایدستگاه  از  مالی  های صورت  اخذ •

 (دارند

 سطح ( در گیریرآما مندنیاز) نظر مود هایفعالیت رشته از آمارگیری •

 اجرائی هایدستگاه  از اطالعات  اخذ •



 

 ای  منطقه  هایحساب  گروه کارشناسان توسط جداول کلیه  کارشناسی  بازبینی و بررسی •

 https://economic.sci.org.ir آدرس به ایران آمار مرکز ساوانا سامانه در جداول بارگذاری •

 

 سازمان  و گیرنده   خدمت  متقابل تعهدات-4

 به  ایران  آمار  مرکز  توسط  شده  مشخص  زمانی  بازه  در  است  مکلف  تهران  استان  ریزیبرنامه   و  مدیریت  سازمان

  آن   تحلیل و  بررسی   از  پس   و   پرداخته  مختلف   اجرایی  هایدستگاه  طریق   از   ثبتی  صورت به  اطالعات  و   آمار  آوریجمع

 . بپردازد هاآن انتشار به

 

 خدمت  ارائه /درخواست   هايسامانه-5

 http://amar.thmporg.ir       تهران استان آماری اطالعات  سامانه

  amar.org.ir      ایران آمار ملی درگاه

 

 مدارک الزم براي دریافت خدمت-6

دسترسی به خدمت به صورت آنالین بوده و از طریق  برای این خدمت مورد نیاز است.    ایران  آمار  مرکز  رسمی  ابالغ

پذیرد و نیازمند استعالم خاص  باشد. انجام این خدمت در طی سال صورت میسامانه های معرفی شده در دسترس می

 باشد.نمی

 

 ها پرداخت و هاهزینه-7

 .باشد می رایگان صورت به خدمت  ارائه

 

 د عملکر دوره -8

 .دارد  اعتبار ،نگردیده صادر آن اصالحیه که  زمانی تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه  خاتمه-9



 

 موضوع  قبلی   اطالع  با  ،گیردقرار  نظر  مد  توافقنامه   خاتمه  ضرورت   مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست   تشخیص   به   چنانچه 

 . گرددمی اعالم توافقنامه خاتمه 

 



 

 

 "مختلف هایالیه  و هاس  مقیا در مكانی اطالعات و نقشه ارائه "خدمت سطح توافقنامه

 

 مقدمه-1

 شده  دریافت  خدمات  شرح  و  هادستورالعمل  اساس  برها  ریزی استانمعاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه

  طریق  از  را  استان  روستایي نقاط  همچنین   و  آبادیها  و  شهری  هك بلو  هاینقشه   از  بخشي  ساالنه  ،ایران  آمار  مركز  از

 .نمایدمي بهنگام سپاری برون 

 

 هدف-2

  خدمت  كیفیت  با  ارائه  منظور  به   و  مداری   مشتری  اصل  به  توجه  راستای   در   كه   است  این   خدمت   سطح   توافقنامه   از   هدف

  تهران،   استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  توسط  "  مختلف  هایالیه  و  هامقیاس  در  مکاني  مطالعات و  نقشه  ارائه  "

  قرار   توافق مورد  "عمومي  كاربران  و  پژوهشگران  ها،دانشگاه  اجرایي،  هایدستگاه  "برای  مذكور  خدمت  تحویل كیفیت

 . گیرد

 

 مسئولیت-3

 : دهد ارائه زیر ترتیب  به را مذكور خدمت  كه كندمي موافقت تهران استان ریزیبرنامه  و مدیریت سازمان

 باالدست  مدیر از  دستور ارجاع  و متقاضي نامه دریافت •

 چاپ   هزینه پرداخت و نیاز مورد محدوده دقیق تعیین   جهت متقاضي مراجعه مواقع از برخي در •

 آن تحویل  و متقاضي درخواست مورد نقشه  چاپ  و سازیآماده •

 دیجیتال هایفایل قالب در مکاني  هایداده  ارسال •

 

 سازمان  و گیرنده   خدمت  متقابل تعهدات-4

 به  نسبت  ایران   آمار  مركز  توسط  شده  مشخص  زماني  هایبازه  در  است  مکلف  استان  ریزیبرنامه  و   مدیریت  سازمان

  است   لفمک  همچنین .  بپردازد  روستایي  پوششي  نقشه  همچنین   و  آبادیها  و  شهری  بلوكه  های  نقشه  ارائه  و  رساني  بهنگام



 

  بوده   پاسخگو   پژوهشي  و   علمي  مجامع  و  اجرایي   هایدستگاه  طرف  از  مکاني  اطالعات   ارائه   درخواست  به   وقت   اسرع  در

 . نماید ارائه را خدمت دیجیتال هایفایل قالب در و

 

   مت  خد دریافت  برای الزم مدارک-5

برای ارائه خدمت مورد    پژوهشي  و   مجامع علمي  و  اجرایي  های دستگاهمركز آمار ایران و همچنین درخواست    مکاتبات

  كاربران  درخواست  مورد  مکاني   های داده  هایالیه   و  ها  نقشه   برش  و  سازی آماده  به نیاز است. برای انجام خدمت با توجه  

نقشه    متقاضي   سوی   از   كاغذی   نقشه   دریافت. است  موردنیاز  روز   1  حداكثر  ارائه  و  بوده  مستلزم حضور در سازمان 

 كاغذی در ساعات اداری مقدور است. 

 

 ها پرداخت  و هاهزینه-6

  شهری آماری  های نقشه  فروش  تعرفه  وزیران،  هیئت   1392/    07/    15  مورخ  48666  ت/  126930  شماره مصوبه   براساس

 . است شده تعیین  ریال صد مربع هركیلومتر روستائي  هاینقشه و ریال هرهکتارچهارصد  بلوكه آبادی و

 4001004503025663:  حساب شماره

 700100004001004503025663IR : شبا شماره

 

 عملكرد  دوره -7

 . دارد  اعتبار نگردیده، صادر آن اصالحیه كه  زماني تا خدمت  سطح  توافقنامه این 

 

 توافقنامه خاتمه-8

 موضوع  قبلي   اطالع  با  گیرد،قرار  نظر  مد  توافقنامه   خاتمه  ضرورت   مسئول  مقام  و  سازمان  ریاست   تشخیص   به   چنانچه 

 .گرددمي اعالمتوافقنامه  خاتمه

 


