
 

 

 "ی استان و یمل ینظارت بر طرح ها و پروژه ها "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 صورت  طی آن بهاست که سازمان  یخدمت " یاستان و یمل یهاها و پروژهنظارت بر طرح "خدمت: خدمت  فیتعر

و  استان ییاجرا یهادستگاه یاهیسرما یهاییکرد اعتبارات تملک دارا نهینحوه مصرف و هزنظارت بر  میدانی به

ف مختل یزمان یهادر بازهو به صورت مستمر متبادله  یهامفاد موافقتنامه تیرعا ۀو نحو زانیو کنترل م یبررس

 پردازد.می

 اجرایی استانهای /دستگاهسازمان برنامه و بودجه کشور: رندگانیت گخدم یمعرف 

 میدانی حضوری و : به صورترندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 صورت  یادشده سامانه قیگزارش از طر افتیدر گرفته وانجام  4سامانه نظارت درج اطالعات در : یدهنحوه گزارش

 .ردیپذیم

 به صورت  یو نظرات کارشناس یابالغ یهاها و دستورالعملبا توجه به بخشنامه ندیاصالح فرآ: ندیفرا ینیبازب نحوه

 .گردندیم فیتعر یو اقدامات اصالح یساالنه بررس

 

 هدف-2

با  " یو استان یمل یهاها و پروژهنظارت بر طرح "است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

ان سازم"توسط و به صورت مستمر  ساالنه یهاها و دستورالعملبخشنامه ن،یقوان تیدقت، صحت، با رعا تینها

 .ردیمورد توافق قرار گخدمت گیرندگان   یبرا "استان تهران یزیرو برنامه تیریمد

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 برنامه و بودجه قانون 

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 یاستان و بررس ییاجرا یهادستگاه یاهیسرما یهاییکرد اعتبارات تملک دارا نهینظارت بر نحوه مصرف و هز 

ه ب مختلف یزمان یهامتبادله به صورت مستمر و در بازه یهامفاد موافقتنامه تیرعا ۀو نحو زانیو کنترل م

 صورت میدانی



 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

  اناست ییاجرا یهادستگاه یاهیسرما یهاییکرد اعتبارات تملک دارا نهینحوه مصرف و هزبر مستمر نظارت 

 یهاعملکرد اعتبارات بودجه دستگاهدر ساالنه  یهاها و دستورالعملبخشنامه ن،یقواندقیق  تیرعا نظارت بر 

 استان ییاجرا

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 ساالنه  یهاها و دستورالعملبخشنامه ن،یقوان قیدق تیرعا 

 مفاد موافقتنامه متبادله قیدق تیرعا  

 و استثناها:  طیشرا- 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

  طرح موضوع در جلسات داخلی معاونت هماهنگی برنامه و بودجه / سازمان و در صورت نیاز اصالح موافقتنامه

 و تخصیص

 

 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


