
 یادار یفضاها و ساختمانها یراهبربیانیه سطح توافق خدمت 

 مقدمه

بده   را  "ی ادار یفضااها و سااختمانها   یراهبر "خددمت   توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل شرح

 

 هدف

 ،یادار یمطلدو  از سداخامانها   یبهدره بدردار  ، یادار یفضاها و سااختمانها  یراهبر هدف از توافقنامه سطح خدمت

و  یدولاد  یسداخامان هدا   یو نگهددار  یبهره بدردار  نیاز تام یناش یها نهیو کاهش هز یمناسب ادار یفضاها صیتخص

 می باشد. یادار یعال یشورا یمصوبه ها یاجرا

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

 

 مسوولیت:  

 

 و یسدازمان ادار  سیجمهدور و ر د   سیمعداون متادرم ر د    ۴۲/0۵/۴3۷۹مدور    ۸۱۹۷۴۲به بخشدنامه شدماره    تیبا عنا

 از مطلو  یبه منظور بهره بردار ،یادار یعال یشورا 0۹/03/۴3۷۹مور   ۴0۸3۵3نامه شماره  بیکشور، تصو یاساخدام

از  یناش یها نهیو کاهش هز یادار یمناسب فضا صیتخص ،ییاجرا یدساگاه ها اریدر اخا یادار یساخامان ها و فضاها

خدود را در   خددمات اصدفهان  اساان  یزیر و برنامه تیریسازمان مد ،یدولا یساخامان ها یو نگهدار یبهره بردار ن،یتأم

 یارا ده مد   لید ذ صدورت  اساان خدمت مربوطه را به یزیر و برنامه تیری. سازمان مددهدیقرار م رندگانیخدمت گ اریاخا

 :دینما

 سازمان رخانهیو ثبت در دب ییارسال درخواست دساگاه اجرا .۴

 یدر معاونت منابع انسان یالزم و کارشناس یها یبررس انجام .۸

 ییاز متل درخواست دساگاه اجرا دیبازد .3

 انجام شده   دیگزارش از بازد هیته .۱

 و توسعه اساان یزیبرنامه ر یموضوع و گزارش در شورا طرح .۵

 مصوبات شورا یجهت اجرا یریگیپ .6

 یو اساخدام یاساان به سازمان ادار یزیبرنامه ر یمصوبات شورا ارسال .۹

 

 :ییو دستگاه اجرا رندهیمتقابل خدمت گ تعهدات

 قید خدود را از طر  یشدنهادها ینظدرات و پ  نیو همچند  اتیتوانند شدکا  یم (ییاجرا یدساگاهها) رندگانیخدمات گ هیکل

اصفهان و همچنین قسمت اناقادات و پیشدنهادت  اساان  یزیر و برنامه تیریسازمان مد شنهاداتیارا ه نظرات و پ صندوق

 د.نینما یریگیپ و  سایت سازمان

 



 

 ها و پرداختها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را ارا ه

 

 عملکرد دوره

 ارد.آن صادر نگردد، اعابار د هیکه اصالت یتوافقنامه سطح خدمت تا زمان نیا

 

 توافقنامه خاتمه

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

 شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 

 

 

 


