
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 مقدمه

 ترین عمده ،توسعه قابلیتهای ترین اصلی شامل( استان 03) کشور استانهای توسعه ملی اسناد
 دتم بلند راهبردهای و مدت بلند هدفهای، استان اساسی مسایل، توسعه محددیتهای تنگناهاو

 ساالنه هایبودجه و مدت میان هایبرنامه تهیه مبنای استان هر توسعه ملی سندمیباشد.  توسعه
 ورتص به منطقه یک برای را توسعه از دقیقی چارچوب بتواند باید سند این .است استان آن

 .شود متمرکز سند اهداف مسیر در ها فعالیت تا دهد ارائه معین مدت در و اختصاصی
 

 هدف

 توسط ناستا توسعه اسناد و ها برنامه تهیهخدمت،  کیفیت با ارائه، خدمت سطح توافقنامه از هدف
 دستگاههای برای مذکور خدمت تحویل کیفیت، فارس استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان
 .گیرد قرار توافق مورد استان اجرایی

 

 مسئولیت

 زیر ترتیب به را مذکور خدمت که کند می موافقت فارس استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان
 .دهد ارائه

 ای توسعه شاخصهای و( گذاری سرمایه و عملیات حجم، اهداف) اطالعات آوری جمع -۱ 

 اجرایی دستگاههای از استان

 شده آوری جمع اطالعات و آمار اساس بر گزارش نهایی تدوین-۲ 

 تصویب جهت ستاد به ارسال و گزارش نهایی تایید -0 
 ماقدا، ذیل شرح به قوانین طبق بایست می خدمت دریافت جهت استان اجرایی دستگاههای

 : نمایند
  استان و کشور توسعه های برنامه قانون
  استان و کشور آمایش اسناد
 استان و کشور توسعه انداز چشم اسناد

 
 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 بخشی و فرابخشی های حوزه در نیاز مورد اطالعات هستند مکلف استان اجرایی دستگاههای
 .ارسال نمایند سازمان این به را برنامه تدوین

 توسعه و آمایش بخشی باالدستی اسناد و مطالعات : خدمت دریافت جهت نیاز مورد مدارک
 کشور و استان آماری سالنامه، کشور و استان ای توسعه شاخصهای،  استان

 نهساال  : خدمت ارائه زمان مدت متوسط

 - : حضوری مراجعه بار تعداد
 ساعات اداری:  خدمت ارائه ساعات

 : خدمت به دسترسی نحوه

 

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 اسناد و ها برنامه تهيه

 استان توسعه



 

 

 ها پرداخت و ها هزینه

 رایگان

 دوره عملکرد

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

 توافقنامهخاتمه 

، رفتگ قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت، مسئول مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه
  .گردد می اعالم موافقتنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با

 

 

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 اسناد و ها برنامه تهيه

 استان توسعه

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

 


