
 

 

 " استان ییاجرا یهاعملکرد ساالنه دستگاه یابیارز "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 كلی هایسياست اجرای منظور به " استان ییاجرا یهاعملکرد ساالنه دستگاه یابیارز "خدمت خدمت:  فیتعر 

 یاجرای هایعملکرد دستگاه شپای و اداری نظام اصالح جامع برنامه و اداری نظام اصالح راه نقشه اداری، نظام اصالح

ص در خصو گذاریو ارزش یرگيزهاست كه به سنجش، اندا یشده است و خدمت فتعریی اختصاص و عمومی ابعاد در

 .پردازدیمشخص م یدوره ا یدر سطح استان ط ییاجرا هایعملکرد دستگاه

 استان ییاجرا یها: دستگاهرندگانيت گخدم یمعرف 

 به صورت  ییو ارائه مشاوره و راهنما یهيو توج یجلسات آموزش یبرگزار: رندهيگانجام تعامالت با خدمت نحوه

 و به صورت انالین از طریق سامانه ارزیابی عملکرد یو تلفن یحضور

 و عالما ی اجراییهاحاصله به صورت مکتوب به دستگاه جیگزارش نتا ،یابیدوره ارز انیپس از پا: یدهنحوه گزارش 

 باشد. یعملکرد قابل مشاهده م تیرمدی جامع سامانه بستر در

 ی النه بررس، به صورت سایاثربخش شیافزا نيو همچن یبا الزامات قانون فرایندقياز منظر تطب: ندیفرا ینيبازب نحوه

 گردند.شده و اقدامات اصالحی تعریف می

 

 هدف-2

 با  "استان  ییاجرا یهاعملکرد ساالنه دستگاه یابیارز "است كه ارائه خدمت  نیهدف از توافقنامه سطح خدمت ا

و  تیریسازمان مد"مربوطه و در زمان مقرر  توسط  یبا دانش و آگاه ،مناسب ییدقت باال، سرعت مطلوب، پاسخگو

 .رديمورد توافق قرار گ "استان ییاجرا یهادستگاه" یبرا "استان تهران یزیبرنامه ر

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نيارائه خدمت براساس قوان  

 (یادار یعال یشورا 65/50/0939مورخ  065/39/656)موضوع مصوبه شماره  ینقشه اصالح راه نظام ادار 

 یخدمات كشور تیریقانون مد 16و  10مواد  یینامه اجرا نیيآ 9الف و ب ماده  بند 

 (یادار یعال شورای 01/56/0931مورخ  956036 شماره مصوبه موضوع) دوم دور – یاصالح نظام ادار برنامه 

 عملکرد ساالنه یابیارز ییاجرا ندیفرا بخشنامه 

 یعموم یشاخص ها یابیارز ینامه استان وهيش 



 

 رندهيسازمان در قبال خدمت گ یقانون تيمسئول :  

 یی عملکرد دستگاه اجرا یابیانجام ارز 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 استان ییاجرا هایبه دستگاه موثر یبخش یآگاه 

  مقرر یشده در سامانه در زمانبند یبر مستندات بارگذار یمبتن ییاجرا هایعملکرد دستگاه یابیارز 

 یاستان هایبر برش یمبتن یعموم هایموارد عدم مصداق در شاخص یبررس 

 استان و ارائه پاسخ ییدستگاه اجرا یمکتسبه از سو ازاتيمجدد مستندات در صورت اعتراض به امت یبررس  

 رندهيخدمت گ تعهدات : 

 متبوع یهابه دستگاه جیو ارائه نتا یینها جیدرخصوص نتا یرسانمناسب و اطالع ییپاسخگو 

 یزیرو برنامه تیریسازمان مد یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد یاعالم شده از سو یزمانبند تیرعا 

 عملکرد یابیارز ندیاستان در دوره فرا

 یاستان مهناوهيعملکرد منطبق بر ش تیریعملکرد دستگاه در سامانه جامع مد یابیارز یهامستندات شاخص ارائه 

 كشور( یو استخدام یعملکرد )براساس ابالغ سازمان ادار یابیدر طول دوره ارز

 نامه  وهيبر ش یمبتنو استثناها:  طیشرا 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 جیعملکرد و در صورت لزوم، اصالح نتا یابیارز تهيموارد در كم یبررس 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.ارائه خدمت به صورت رایگان می

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حيهالاص كه زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 

 توافقنامه خاتمه-7

 توافقنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با ،گيرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئيس تشخيص به چنانچه

 .گرددمی اعالم

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان


