
 

 

 خدمت بیانیه

  "های مختلف(ها و الیه)ارائه نقشه و اطالعات مکانی در مقیاسیمکان اطالعاتارائه  "

 

 مقدمه-1

 ر دهای مختلف ها و الیهدر مقیاس یبه ارائه نقشه و اطالعات مکان " یارائه اطالعات مکان "خدمت خدمت:  فیتعر

 .پردازدیم انینقشه بلوکه به متقاض یدارا یهایو آباد یسطوح شهر

 عموم شهروندانیو پژوهش یمجامع علم ،استان ییاجرا یهادستگاه: رندگانیت گخدم یمعرف ، 

 یحضور ،یمکاتبات ادار : به صورترندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 خدمت شده  هیارا یهاتعداد درخواستارائه گزارش عملکرد ساالنه از : یدهنحوه گزارش 

 هر  رانیاز مرکز آمار ا یارسال یهادستورالعمل نیهمچن و های جدیدنتایج حاصل از تکنولوژی :ندیفرا ینیبازب نحوه

 گیرند.استفاده قرار میمورد اطالعات مکانی  تهیهساله بررسی شده و در 

 

 هدف-2

دقت، صحت و سرعت  تیبا نها" یمکان اطالعاتارائه  "است که ارائه خدمت نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

 یعلم ها و مجامعدانشگاه ،ییاجرا یهادستگاه انیمتقاض" یبرا "استان تهران یزیرو برنامه تیریسازمان مد"توسط 

 .ردیمورد توافق قرار گ "و عموم شهروندان یپژوهش و

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

 استان یزیو برنامه ر تیریسازمان مد فیوظا شرح 

 01/10/0263ه مورخ 66999/ت039621دولت به شماره  اتیمصوبه ه 

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 ینقشه و اطالعات مکان یو بهنگام رسان دیتول 

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 



 

 یمکان یداده ها دیدر اخذ و تول دیجد یها یتکنولوژ یریبکارگ 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 یمرتبط با چاپ نقشه درخواست یهانهیپرداخت هز 

 و استثناها:  طیشرا- 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 وارد در معاونت آمار و اطالعات سازمان طرح و بررسی مدر خصوص عدم ارائه آمار و اطالعات،  تیشکا یبر مبنا

 استان تهران  یزیرو برنامه تیریمد

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.می دارای هزینهارائه خدمت 

 

 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

 


