
 یبرنامه اقتصاد مقاومت شبردیپ کپارچهی یابیوارز شیپابیانیه سطح توافق خدمت 

 مقدمه

برنامه اقتصااد   شبردیپ کپارچهی یابیوارز شیپا "خدمت  توافق سطح بیانیه  و برنامه ریزی اصفهان مدیریت سازمان

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

 

 هدف

هاا و   و نظارت بر بخشنامه یریگیپ یبرنامه اقتصاد مقاومت شبردیپ کپارچهی یابیوارز شیپا هدف از توافقنامه سطح خدمت

 می باشد ییاجرا یها دستگاه یابیو ارز یراهبرد اقتصاد مقاومت یاجرا یمراجع باالدست در راستا یها دستورالعمل

 

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

 

 مسوولیت:  

 ماورخ  0021021ناماه شاماره    بیمحترم جمهور، تصو استیر 10/10/0031مورخ  24442به بخشنامه شماره  تیبا عنا

 مااورخ 02211،بخشاانامه شااماره  11/13/0031مااورخ  040411دسااتورالعمل شااماره  ،یادار یشااورا 21/02/0034

 ساازمان برناماه و بودجاه    00/10/0031ماورخ   022024کشور و نامه شاماره   یو استخدام یسازمان ادار 23/10/0031

 رنادگان یگ خادمت  اریا در اخت یکیخدمات خور را به صورت الکترون اصفهاناستان  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد کشور،

 می دهد.قرار 

 

 مراحل انجام فرآیند:  

ها از مراجع باالدست مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقااومتی کشاور و اماور اقتصااد      ها و دستورالعمل بخشنامه افتیدر -0

 قاومتی سازمان برنامه و بودجه کشورم

 تیا اولو یپروژه ها نیاستان و درخواست ارسال عناو تیریاستان توسط سازمان مد ییاجرا یارسال نامه به دستگاهها -2

 ارد

 ییاجرا یکارشناسان سازمان و دستگاهها یتخصص یها تهیدستگاهها در در کم یپروژه ها یناسکارش یبررس -0

 توسط سازمان یینها بیاستان جهت تصو یشده به ستاد اقتصاد مقاومت یکارشناس یارسال پروژه ها -4

 پایمرتبط جهت ورود اطالعات پروژه ها در سامانه ن یمصوب به دستگاهها یپروژه ها نیارسال عناو -4

 ستاد مستقر در سازمان رخانهیتوسط دب ییاجرا یدستگاهها یاطالعات پروژه ها دییتا -1

 کشور یاقتصاد مقاومت یبه ستاد فرمانده ییاجرا یشده دستگاهها دییتا یارسال اطالعات پروژه ها -1

اقتصااد   یدستگاهها به صورت ساالنه و ارسال به ساتاد فرماناده   یصاد مقاومتاقت یگزارشات عملکرد پروژه ها افتیدر -1

 کشور یمقاومت

 

 :تعهدات



 از ناان ینظام ساده، چابک و ماثرر باا هادف کساب اطم     کی "پاین" یاقتصاد مقاومت شیو پا شبردیپ کپارچهیسامانه نظام 

 پروژههاا،  شیبه روزکاردن و پاا   قیدر سطح استان و کشور است که از طر یاقتصاد مقاومت یاستهایدرست س یادهسازیپ

 تیریو ماد  یای شده است. ارکان نظام اجرا یانداز استانها راه یاقتصاد مقاومت یمصوب ستاد فرمانده یها و برنامه اهداف

 :باشدیم لیدر استان شامل سه سطح به شرح ذ یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایس یاجرا عملکرد

 

 استان یزیر وبرنامه تیریاستان مستقر در سازمان مد یستاد اقتصاد مقاومت رخانهی:دب 0سطح

 استان یاقتصاد مقاومت یها پروژه یدارا ییاجرا یدستگاهها: 2سطح

 گرددیمشخص م ییاستان که توسط دستگاه اجرا یها پروژه ی:مجر 0سطح

 پاروژه  شرفتیپ زانیو م اطالعاتاستان  یاقتصاد مقاومت یپروژه مصوب در ستاد فرمانده یدارا ییاجرا یدستگاهها هیکل

 یدساتگاهها  رنادگان یگ خادمات  هیا . کلندینما یوارد م پایهرفصل از سال در سامانه ن انیحوزه را در پا نیخود در ا یها

 اصافهان  اساتان  یزیا ر و برناماه  تیریخود را به ساازمان ماد   یشنهادهاینظرات و پ نیو همچن اتیشکا توانندیم ییاجرا

 .ندینما یریگیارسال و پ

 ها و پرداختها نهیهز

 باشد یم گانیخدمت به صورت را ارائه

 

 عملکرد دوره

 .است، اعتبار دارد "رئیس سازمان"آن صادر نگردیده، و تحت امضای  اصالحیهاین توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که 

 

 توافقنامه خاتمه

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

 .شد خواهد اعالم

 

 

 

 

 

 


