
 

 

 "استان  های اجراییدستگاههای توسعه مدیریت نظارت بر کارگروهراهبری و  " خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 منظور به "استان  ییاجرا یهادستگاه تیریتوسعه مد یهاو نظارت بر کارگروه یراهبر " خدمتخدمت:  فیتعر 

 تاناس اجرایی هایدستگاه مدیریت توسعه هایکارگروه در استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان مشارکت و راهبری

 امعج هایبرنامه اجرای پیگیری ، به منظور جلسات در الزم هایمشاوره هارائ به که است خدمتی و است شده تعریف

 از بعد و قبل مطروحه مباحث راستای در غیرحضوری و حضوری هایراهنمایی ارائه همچنین اداری، نظام اصالح

 .پردازد می جلسات

 های اجرایی استان تهراندستگاه: رندگانیت گخدم یمعرف 

 از نامهدعوت دریافت از پس تهران استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان نماینده: رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه 

 و یقانون الزامات تشریح و کار دستور در مطرح موارد بررسی و بحث و جلسات در شرکت با اجرایی، دستگاه سوی

. دباشمی تعامل در اجرایی های دستگاه با آنها، امضا و تایید و جلسه مصوبات بررسی با نهایت در راهکارها، ارائه

 .      یردپذ می صورت نیز جلسات از بعد و قبل مطروحه مباحث راستای در غیرحضوری و حضوری هایراهنمایی همچنین

 و ی اجراییهاتوسعه مدیریت دستگاه یهاکارگروه جلسات از تحلیلی گزارش تهیه صورت به: یدهنحوه گزارش 

 ازمانس و استان مدیریت توسعه راهبری شورای در گزارش ارایه و ساله یک صورت به مصوبات وذیل آن  یهاکمیته

 گردند.نیز بارگذاری می سازمان تارنمای درگزارشات  پذیرد.میصورت  کشور استخدامی و اداری

 هایی که سالیانه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به ها و دستورالعملبراساس سیاست: ندیفرا ینیبازب نحوه

 گردد.اصالح میالنه مورد بررسی و در صورت لزوم گردد، ساریزی ابالغ میریت و برنامهسازمان مدی

 

 هدف-2

های توسعه مدیریت راهبری و نظارت بر کارگروه "خدمت ارائه  کهتوافقنامه سطح خدمت این است این هدف از 

ریزی سازمان مدیریت و برنامه"توسط  نهگاهاآپاسخگویی مناسب و در زمان مقرر و با  "های اجرایی استان دستگاه

 وافق قرار گیرد. مورد ت "های اجرایی استاندستگاه"برای  "استان تهران

 

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  



 

  و الزامات قانونی متعاقب آن 01/03/5939مورخ  602/39/55816مصوبه شورای عالی اداری به شماره 

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 اداری و مصوبات کارگروه الح نظامهای اصیی و مشاوره الزم در خصوص برنامهارائه راهنما 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 سات کارگروه توسعه مدیریت دستگاهجلنماینده سازمان به عنوان عضو در موثر  حضور 

  اداری و مصوبات کارگروههای اصالح نظام مناسب و آگاهانه در خصوص برنامهارائه راهنمایی و مشاوره 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

  نامهدستگاه و دستورجلسه در قالب دعوتاعالم زمان برگزاری کارگروه توسعه مدیریت 

 ریزی استانجلسات به سازمان مدیریت و برنامهارسال صورت 

 ریزی استاندیریت به سازمان مدیریت و برنامهعملکرد ساالنه کارگروه توسعه م ارائه گزارش 

 و استثناها:  طیشرا- 

 توجه به اینکه در صورت عدم حضور نماینده سازمان در با حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ

نه ، مکاتباتی در این زمیصورت لزوم ده رسیده و مذاکرات تلفنی و یا دربرخی از جلسات، مصوبات به رویت نماین

 آید.وجود نمییرد، عدم ارائه خدمت به گصورت می

 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


