
 

 

 "یو فرهنگ یاجتماع ،یارائه گزارش ساالنه اقتصاد "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 یزیرنظام برنامه یبرداربه منظور بهره " یو فرهنگ یاجتماع ،یارائه گزارش ساالنه اقتصاد "خدمت خدمت:  فیتعر 

و  یو مل یانقشه راه توسعه منطقه نی( کشور، تدویبودجه سنوات نیخصوص قوان)به نیها، قوانبرنامه نیکشور در تدو

 یمتو خد ردیپذیمندان( صورت مو عالقه انیبرداران )از جمله محققان، دانشجوبهره ریمنظور استفاده سابه نیهمچن

لف های مختبینی بخشگاهاً پیش و استان یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصادهای مختلف تحلیل بخشبه است که 

  پردازد.یمآمار مستند و متقن با استفاده از  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 سازمان برنامه و بودجه کشور: رندگانیت گخدم یمعرف 

 الکترونیکی ،یمکاتبات ادار : به صورترندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده و  یکیالکترون لیبه صورت فا نیگزارش پس از تدو: یدهنحوه گزارش 

 شود.قرار داده می نیز سازمان یدر تارنما شهروندان یجهت سهولت دسترس

 ندیفرا یثربخشا شیافزا نیو همچن یآن با الزامات قانون قیاز منظر تطب ندیفرا انهیسال یبررس: ندیفرا ینیبازب نحوه 

 .ردیپذیصورت م یاقدامات اصالح فیو تعر ینظرات کارشناس یآورپس از جمع

 

 هدف-2

 " یو فرهنگ یاجتماع ،یارائه گزارش ساالنه اقتصاد "است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

جه برنامه و بودسازمان " یبرا "استان تهران یزیرو برنامه تیریسازمان مد"دقت، صحت و سرعت توسط  تیبا نها

 .ردیمورد توافق قرار گ "کشور

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 ریزی استانشرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه 

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 مورد نیازآمار مستند و متقن  جمع آوری  

 ادی، های مختلف اقتصبینی بخشاستان و گاهاً پیش یو فرهنگ یاجتماع ،یمختلف اقتصاد یهابخش لیتحل

 اجتماعی و فرهنگی



 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

  مستند و متقناستفاده از آمار و اطالعات 

  یو فرهنگ یاجتماع ،یمختلف اقتصاد یهابخشتحلیل دقیق 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 ارسال به موقع چارچوب تهیه گزارش 

 و استثناها:  طیشرا- 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ- 

 

 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

 


