
 برنامه ها و اسناد توسعه استان هیتهبیانیه سطح توافق خدمت 

 مقدمه

بهه   را  " برنامه ها و اسناد توسععه اسعتان   هیته "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل شرح

 

 هدف

گهزار  عمکرهرد اسهناد توسه ه      نیتهیه و تدو،  برنامه ها و اسناد توسعه استان هیته هدف از توافقنامه سطح خدمت

 می باشد. و تاب ه آن یاصک ییاجرا یدستگاهها گریجهت استفاده در سازمان و د

 

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

 

 مسوولیت:  

 

 خیتهار  00۴10۴8نامهه شهماره    بیمحترم جمهور، تصهو  استیر 10/10/0031 خیتار ۴۲۲5۴به بخشنامه شماره تیعناا ب

 خیتههار 0۴۴11 ،بخشههنامه شههماره 11/13/0031 خیتههار 0508588دسههتورال مل شههماره  ،یادار یشههورا ۴8/0۴/0035

و بودجهه کشهور،    برنامهه  سهازمان  0031سها    0۴۴0۴5کشور و نامه شهماره   یو استخدام یسازمان ادار ۴3/10/0031

 یقهرار مه   رنهدگان یخهدمت گ  اریاخت در یریخدمت را به صورت الرترون نیا اصفهاناستان  یزیو برنامهر تیریسازمان مد

 :دینما یارائه م لیذ صورت استان خدمت مربوطه را به یزیر و برنامه تیری. سازمان مددهد

 

  برنامه نیدرخواست تدو افتیدر 0

  برنامه یشاخص هات یین  ۴

  مرتبط یارسا  شاخص ها به دستگاهها 0

 - اطالعات از دستگاهها افتیدر ۲

  یافتیو تحکیل اطالعات در یبررس 5

 برنامه نیتهیه و تدو -1

 

 :تعهدات

 ،یدسهت البا اسهناد  لیمدت و بکندمدت توس ه استان ذ انیم یها برنامه یها و اسناد توس ه استان شامل تمام برنامه هیته

توسه ه اسهتان    دسهتورال مل  یا اسناد برنامه نیاستان است و در واقع ا یزیر و برنامه تیریسازمان مد یاز ت هدات اساس

 ها هستند. برنامه برنامه نیبه ا مت هد ییاجرا ی. با استناد به مفاد قانون، دستگاههاباشدیم ییاجرا یدستگاهها هیکک یبرا

بهه عنهوان    یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد توس ه پنجساله یها توس ه استان و برنامه ریتوس ه استان شامل سند تدب یها



 شیذکر است برنامه آما انیبکندمدت استان است. شا برنامه استان به عنوان شیمدت توس ه و برنامه آما انیم یها برنامه

 شده است. هیته اصفهاناستان  یاستان برا

 

 

 ها و پرداختها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را ارائه

 

 عملکرد دوره

 ارد.آن صادر نگردد، اعتبار د اصالحیهکه  یتوافقنامه سطح خدمت تا زمان نیا

 

 توافقنامه خاتمه

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

 شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 

 


