
 

 

 "یادار یهافضاها و ساختمان یراهبر "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 اداری،  یهانساختمااز  بمطلو داریبرهبهربه منظور  "یادار یهافضاها و ساختمان یراهبر"خدمت خدمت:  فیتعر

 لتیدو یهانساختما ارینگهدو  داریبرهبهر ،تامیناز  ناشی یهاهزینه کاهشاداری و  مناسب یفضاها تخصیص

 یهاساختمان تیبا محور تاناس ییاجرا یهادستگاه یهادرخواست یاست که به بررس یو خدمت ردیپذیصورت م

 .پردازدیو مقرارت م نیمربوطه طبق قوان یبردار و اجاره( و صدور مجوزهابهره ریی، فروش ، تغ دی)احداث ، خر یادار

 استان ییاجرا یهادستگاه: رندگانیت گخدم یمعرف 

 ز طریق مکاتبه، مذاکره تلفنی و حضوریا :رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 ورت به صها و نتایج حاصله های دریافت شده و روند رسیدگی به درخواستتعداد درخواستگزارش : یدهنحوه گزارش

 .گرددشده و در وب سایت سازمان بارگذاری میساالنه منتشر 

 و اقدامات  شده یاجرا به طور ساالنه بررس تیفیها از منظر زمان و کبه درخواست یدگیروند رس: ندیفرا ینیبازب نحوه

 .گردندیم فیتعر یاصالح

 

 هدف-2

با دقت باال،  "یادار یهافضاها و ساختمان یراهبر"است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

استان  یزیرو برنامه تیریسازمان مد"و مقررات مربوطه توسط  نیقوان تیمناسب و رعا ییسرعت مطلوب، پاسخگو

 .ردیمورد توافق قرار گ "استان ییاجرا یهادستگاه" یبرا "تهران

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

  یادار یعال یشورا 3931/59/50مورخ  353909و مصوبه شماره  یخدمات کشور تیریقانون مد 93ماده 

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 عه و توس یزیربرنامه یو ارسال به شورا ییاجرا یهاتوسط دستگاه یاطالعات ارسال یکارشناس یبررس

 استان جهت اخذ مجوز

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ن:استان تهرا یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 



 

 مصوب  یادار ینمونه فضا یهاجلسات و ارسال فرم یبرگزار قیاز طر ییاجرا یهابه دستگاه یبخش یآگاه 

 ورالعمل و مقررات و دست نیبا سرعت مطلوب در انطباق با قوان ییاجرا یهادستگاه یمستندات ارسال قیدق یبررس

 ها

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 یادار یفضا یهاو ارسال به موقع فرم قیدق لیتکم 

 به سازمان در حداقل زمان ممکن یمستندات ارسال ینواقص احتمال لیتکم 

 یبه دستگاه ملو توسعه استان  یزیربرنامه یمصوب در شورا جهیاعالم نت  

 یازمستند س ونیسیکشور و کم یو استخدام یمصوبه از سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ادار یریگیپ 

  یجمهور استیر یمعاونت حقوق

 و استثناها:  طیشرا 

 و ماده  رانیوز اتیه 333111ت / 91005نامه شماره  بیتصو،  93 جلسه یادار یعال یمطابق با مصوبه شورا

 دولت  مالی از مقررات یبخش 3 میقانون تنظ 93

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 قانون مذکور  93دولت و ماده  مالی از مقررات یبخش میتنظقانون  13موارد مورد اختالف مطابق با ماده  یبررس

 استان  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یفن یتهران و شورا یاستاندار قیاز طر

 

 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

 


