
 

 

 " نیسرزم شیتوسعه و رصد آما یابیارز "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 موجود  هايبارگذاري شیپ فایلاست که به  یخدمت " نیسرزم شیتوسعه و رصد آما یابیارز "خدمت خدمت:  فیتعر

هاي ، برنامه۰۹خرین نسخه در دست تهیه مطالعات آمایش استان مطابق شرح خدمات سال آدر استان، بارگذاري 

هاي آماري استان، گزارشات اقتصادي، اجتماعی و صادي، اجتماعی و فرهنگی، سالنامهپنجم و ششم توسعه اقت

ذاري و نگري و سیاستگرستان، دو مجلد کتب آیندهف، اسناد توسعه استان و شههاي مختلفرهنگی استان طی سال

را و بر روي سامانه سات ،ساختار اجرایی آمایش استان و سایر کتب و مطالعات انجام شده در استان و تصاویر نقشه ها

آن به سازمان برنامه و بودجه کشور  baseتكمیل نرم افزار بانك دیدگاه توسعه استان و تجمیع و ارسال فایل 

 پردازد.یم

 ریعه نظتوس مدخالنیذ هیفرمانداران، کل ،ییاجرا يهادستگاه /سازمان برنامه و بودجه کشور: رندگانیت گخدم یمعرف 

 استان تهران یدولت ریو غ ینهادها و ارگانها اعم از دولت

 گردد.میهاي مربوطه درج الكترونیكی در سامانه اسناد به صورت :رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 باشد.از طریق سامانه هاي مربوطه در دسترس می: یدهنحوه گزارش 

 شده و اقدامات  ینیانجام کار بازب ندیفرا کارشناسان شنهاداتیو پ نفعانینقطه نظرات ذ يبر مبنا: ندیفرا ینیبازب نحوه

 .گردندیم فیتعر یاصالح

 

 هدف-2

اال، با دقت ب " نیسرزم شیتوسعه و رصد آما یابیارز "است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

 يزیرو برنامه تیریسازمان مد"توسط مربوطه و در زمان مقرر   یمناسب و با دانش و آگاه ییسرعت مطلوب، پاسخگو

 .ردیبه سهولت در دسترس قرار گخدمت گیرندگان  یتمام يبرا "استان تهران

 

 مسئولیت-3

  و مقررات : نیخدمت براساس قوانارائه  

 توسعه کشور و استان يهاقانون برنامه 

  اسناد آمایش کشور و استان 

  اسناد چشم انداز توسعه کشور و استان 



 

  رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 ساترا( شیتوسعه و رصد آما یابیاستقرار سامانه ارز( 

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر يزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 ياماهواره ریتصاو ،ییمحتوا ،یجدول ،ییایاطالعات جغراف شیو نما لیتحل ،يبندطبقه ح،یتصح د،یتول ،يورآگرد 

  یافتیبر اطالعات در دقیق و نظارتبه صورت منسجم و منظم و هدفمند  ياو چند رسانه

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 نامه کار  وهیابالغ دستورالعمل و ش 

 هاي مربوطهحل مشكالت مربوط به سامانه 

 هاي مربوطهاستفاده از سامانه يراهنما تهیه و ارسال 

 و استثناها:  طیشرا- 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 استان تهران  يزیرو برنامه تیریسازمان مد هماهنگی برنامه و بودجهوارد در معاونت طرح و بررسی م 

 

 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

 

 ازوجیعالءالدین 

 


