
 یو استان یمل یظارت بر طرح ها و پروژه هانبیانیه سطح توافق خدمت 

 مقدمه

 " یو استان یمل یظارت بر طرح ها و پروژه هان "خددمت   توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

 می نماید:   اعالم بهره برداری و آگاهی برای ذیل به شرح را 

 

 هدف

 اصل توجه به (قانون برنامه و بودجه 43و  43ماده )قانون  یاجرا یاست که در راستا نیخدمت اهدف از توافقنامه سطح 

 سدازمان "توسد    "یو اسدتان  یملد  ینظارت بر طرح هدا و ردرو ه هدا   "خدمت  تیفیو به منظور ارائه با ک یمدار یمشتر

قرار  توافق مورد "استان ییاجرا یدستگاهها" یخدمت مذکور برا لیتحو تیفی، ک"اصفهاناستان  یزیر و برنامه تیریمد

 .ردیگ

 

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

 

 مسوولیت:  

 

 مدورخ  0021021نامده شدماره    بیمحترم جمهور، تصو استیر 10/14/0431مورخ  23332به بخشنامه شماره  تیبا عنا

 مددورخ 42211،بخشددنامه شددماره  11/13/0431مددورخ  034311دسددتوراللمل شددماره  ،یادار یشددورا 21/02/0433

 سدازمان برنامده و بودجده    04/14/0431مدورخ   022023کشور و نامه شدماره   یو استخدام یسازمان ادار 23/10/0431

 رنددگان یگ خددمت  ارید در اخت یکیالکترونخدمات خور را به صورت  اصفهاناستان  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد کشور،

 :ارائه دهد ریز بیکه خدمت مذکور را به ترت کندیقرار داده و موافقت م

 

 ییبه دستگاه اجرا یا هیسرما یهایدارائ موافقتنامه اعتبارات تملک ابالغ .0

 استان صیتخص تهیبر اساس مصوبات کم صیتخص غالاب .2

 بودجه یاستان توس  دفاتر مستقر در ملاونت هماهنگ یاز ررو ه ها دیبازد یبرنامه مدون برا میتنظ .4

 یاجرائ یو ارائه آنها به مقامات مسئول و دستگاه ها دهایحاصل از بازد یگزارش ها میتنظ .3

 3در سامانه نظارت  ینظارت یگزارش ها ثبت .3

 به عمل آمده ینظارت یدهایموافقتنامه در صورت لزوم با توجه به بازد حالاص .1

 

 :ندیاقدام نما ل،یبه شرح ذ نیطبق قوان یدبا یخدمت م افتیاستان جهت در ییاجرا یدستگاهها

 توسله یها برنامه قانون .0

 کشور ساالنهبودجه  نیقوان .2

 کشور یمحاسبات عموم قانون .4



 برنامه و بودجه قانون .3

 قانون بودجه ییاجرا ضواب  .3

 یا هیو سرما یا نهیهز یمبادله موافقتنامه ها دستوراللمل .1

 2و  0دولت  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یالحاق مواد قانون .1

 

 :ییو دستگاه اجرا رندهیمتقابل خدمت گ تعهدات

 ارائده  شده اعالم یها سامانه قیاز طر یکیرا به صورت الکترون ازیمورد ن اطالعاتاستان مکلف هستند  ییاجرا یدستگاهها

 .باشند یاز ررو ه ها م دیبازد یبا کارشناسان سازمان برا یمکلف به همراه یاجرائ یدستگاه ها نی. همچنندینما

 

 :سامانه های درخواست خدمت / ارائه خدمت

 
 https://nezarat.mpo-es.ir:   

 

 :خدمت افتیدر یبرا الزممدارک 

 هیسدرما ی هایدارائ قبل اعتبارات تملک یعملکرد سالها ،ییدستگاه اجرا یا هیسرما یهای دارائ اعتبارات تملک موافقتنامه

 ینظارت یگزارش ها ،ییدستگاه اجرا ای

 

 زمان انجام خدمت مدت

 طول سال در

 

 یمرتبه مراجعه حضور تعداد

 است ریبار متغ 1تا  3 نیب

 

 به خدمت یدسترس زمان

 سامانه قیاز طر آن الین

 

 )یدستگاه نیمشترک ب یندهایفرآ) استعالم

 وجود ندارد استلالم

 

 ها و پرداختها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را ارائه

 

 عملکرد دوره



 .ردیرذ یدر طول سال انجام م یو استان یمل یبر طرح ها و ررو ه ها نظارت

 

 توافقنامه خاتمه

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

 شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 

 

 

 


