
 

 "ها و اسناد توسعه استانبرنامه هیته "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 لند های ببرنامه نیتدو و یاست که به راهبر یخدمت "ها و اسناد توسعه استانبرنامه هیته"خدمت خدمت:  فیتعر

ری نگنقاط قوت و ضعف و آینده، های موجودها و ظرفیتوتاه مدت در جهت شناسایی پتانسیلمدت، میان مدت و ک

 ماتیتصم اتخاذ، هااستان و شهرستان سطحتوسعه در  یهاشرانیپ نییتع ،ای استاندر مورد چگونگی انجام امور توسعه

 پردازد.یاسناد م نیمستمر ا یبایو ارز شیموثر در جهت تحقق آن و پا

 ینهادها و ارگانها اعم از دولت ریتوسعه نظ مدخالنیذ هیفرمانداران، کل ،ییاجرا یهادستگاه: رندگانیت گخدم یمعرف 

 / سازمان برنامه و بودجه کشوراستان تهران یدولت ریو غ

 ات، ارائه جلس یانجام کار، برگزار وهیش ایها ارسال مکاتبات وابالغ دستورالعمل: رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه

 یو تلفن یبه صورت حضور ییمشاوره و راهنما

 ر د شهرستان به صورت مکتوب به عوامل موثر ایحاصله تحت عنوان اسناد توسعه استان  جینتا: یدهنحوه گزارش

 همگان یبرا نیز سازمان تیسا وب و در شده ابالغ ای/فرمانداران و ...( اعالم و ییاجرا یهاتوسعه استان )دستگاه

 قابل مشاهده خواهد بود.

 الملل  نیب اتیتجرب مطالعهو همچنین کارشناسان  شنهاداتیو پ نفعانینقطه نظرات ذ بر مبنای: ندیفرا ینیبازب نحوه

 .گردندیم فیتعر یو اقدامات اصالح، فرایند انجام کار بازبینی شده هااستان ریسا تجربیات و

 هدف-2

، با دقت باال "ها و اسناد توسعه استان برنامه هیته "است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیاز ا هدف

عان ذیمدخالن و ذینف با مشارکت کلیهمربوطه و در زمان مقرر  یبا دانش و آگاه ،مناسب ییسرعت مطلوب، پاسخگو

 به سهولت در دسترسخدمت گیرندگان  یتمام یبرا "استان تهران یزیو برنامه ر تیریسازمان مد"توسط  توسعه

 .ردیقرار گ

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 توسعه کشور و استان یهاقانون برنامه 

  اسناد آمایش کشور و استان 

  اسناد چشم انداز توسعه کشور و استان 

  رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 نو نظارت بر اجرای آهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برنامه نیتدو ی وراهبر 



 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 برداری از های توسعه و بهرهبرنامهران توسعه استان برای مشارکت در تدوین بخشی موثر به کلیه کنشگآگاهی

 اسناد تهیه شده

 گیری از متد نوین تدوین اسناد توسعهبهره 

 اندازی سامانه پایش و نظارت اسناد توسعه تالش در جهت راه 

 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

  پاسخگویی صحیح و مناسب در زمان مقرر 

 الزام به اجرای اسناد تدوین شده در حوزه تحت مسوولیت 

  اسناد در بازه زمانی تعیین شدهارائه گزارش میزان تحقق 

 

 و استثناها:  طیشرا- 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 و در صورت نیاز اصالح برنامه معاونت و سازمان طرح موضوع در جلسات داخلی 

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.ارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 دعملکر دوره-6

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

 توافقنامه خاتمه-7

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

 .گرددمی اعالم

 

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان

 


