
 نیسرزم شیتوسعه و رصد آما یابیارزبیانیه سطح توافق خدمت 
 

 

 مقدمه

بهه   را "  نیسررزم شیتوسعه و رصد آما یابیارز "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل شرح

 
 هدف

ذخیره سهازی   به منظور  نیسرزم شیتوسعه و رصد آما یابیارز خدمت کیفیت با ارائه خدمت سطح توافقنامه این از هدف

الیه های مختلف نقشه، اطالعات مرتبط با میزان پیشرفت و ویژگی های پروژه های تملک سرمایه ای استان، امکهان ورود  

و برنامه ریزی استان، امکان اطالعات پروژه ها توسط دستگاههای اجرایی استان و امکان رصد آنها توسط سازمان مدیریت 

 باشد. ان در زمینه مطالعات آمایش سرزمینیذخیره سازی و انتشار اسناد توسعه است

 

 .میکند مشخص لزوم صورت در را سازمانی مسئولیتهای و خدمات این خصوص در دوجانبه توافق سطح بیانیه، این 
 

 :مسئولیت

 اریخته  11۴11۴1 شهماره  نامهه  تصهوی   جمههور،  محتهرم  ریاست 1/3/1331 تاریخ ۴ ۴۲۲ شماره بخشنامه به عنایت با

 تهاریخ  3۴۴11 شهماره  بخشهنامه  ، 1/3/1331 تهاریخ  11 31 1 شهماره  دسهتورالعمل  اداری، شهورای    ۴1/1۴/133

 سازمان کشور، بودجه و برنامه سازمان 1331 سال  1۴۴1۴ شماره نامه و کشور استخدامی و اداری سازمان ۴3/1/1331

 .دهد می قرار گیرندگان خدمت اختیار در الکترونیکی صورت به را خدمت این اصفهان استان ریزی برنامه و مدیریت

 
 مراحل انجام خدمت : 

 )سازمان برنامه و بودجه کشور( یسامانه در سطح مل یو مدل مفهوم یساختار کل نتدوی – 1

 یو نص  سامانه استان یسرور استان هتهی – ۴

 سامانه ییمحتوا لیجهت تکم ازیها و ... مورد ن هیداده ها، گزارشات ، ال یو بارگذار ساماندهی – 3

 یاستان ییاجرا یمربوط به دستگاه ها یسامانه ها ریز جادیو ا فتعری – ۲

 یدستگاه یداده  ها یو بارگذار ییاجرا یدستگاه ها ازیمورد ن یدسترس جادای –   

 در سامانه ازیمورد ن راتییتغ جادیجهت ا ملی سطح با تعامل – 1

 
 :تعهدات

و  یریه گ میتصهم  توسعه بر اساس سند چشم انداز برنامه توسعه کشور و ارتقاء و بهبهود نظهام   یزیر با هدف امکان برنامه

 یهها  در حهوزه  یکشهور  ماتیتقسه  یسطوح و بخشها یدر تمام ازیو اطالعات مورد ن شاخصها ساترا سامانه ،یزیر برنامه

سهامانه   نیه . استفاده از اکندیرا فراهم م منطقه در هر یکاربرد یها و انجام پروژه یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد

 یریجلهوگ  ها، نهیبه کاهش هز تواند یم شود یشامل م را یشناس و جامعه ایمختلف از جمله اقتصاد، جغراف یکه بخشها



هر  ییایجغراف طیکه با شرا ییها پروژه یبا استفاده از آن از اجرا و به اطالعات منجر شود عیسر یاز اتالف وقت و دسترس

 .شود یم یریشگیشود، پ یرا موج  م یمل یاه هیو اتالف سرما ستیز طیمح  ینداشته و تخر یمنطقه همخوان

 سهازمان  نیه خهود را بهه ا   یشنهادهاینظرات و پ نیو همچن اتیشکا توانندیم ییاجرا یدستگاهها رندگانیخدمات گ هیکل

 ..ندیارائه نما

 
 وپرداختها ها هزینه

 .باشد می رایگان مذکور خدمت
 

 عملکرد دوره

 .دارد اعتبار نگردد صادر آن اصالحیه که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 
 توافقنامه خاتمه

 نامهه  توافهق  خاتمه موضوع قبلی اطالع با گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 

 

 


