
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 مقدمه

نیپا یک نظام ساده، چابک و موثر با هدف کسب اطمینان  از تبدیل و ترجمان درست سیاستهای 
و پروژه ها در سطح استان و حصول اطمینان از صحت  هاتصاد مقاومتی به برنامه ها، طرحاق

های ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی در سطح استان است که با هدف هاهداف و برنام
ها های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانروز کردن و پایش پروژه ها، اهداف و برنامهبه
 اندازی شده است.راه

 

 هدف

 برنامه پیشبرد یكپارچه ارزیابی و پایشخدمت،  کیفیت با ارائه، خدمت سطح توافقنامه از هدف
 به ابیدستی و اقتصادی مقاومت هایشاخص بهبود و پویا رشد تأمینبه منظور  مقاومتی اقتصاد
 و ریتمدی سازمان توسط مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست، ساله بیست اندازچشم سند اهداف
 وردم استان اجرایی دستگاههای برای مذکور خدمت تحویل کیفیت، فارس استان ریزی برنامه
 .گیرد قرار توافق

 

 مسئولیت

مسئول برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و  فارس استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان
تان و های اجرایی اسهای تخصصی مربوط با رویكرد پروژه محوری و الزام دستگاهتشكیل کمیته

 اقتصاد مقاومتی در سطح استان میباشد. هایتعریف و یا تصویب پروژه های مرتبط با سیاست
کلی  ست هایایی توسعه استان در راستای سهمچنین ارائه برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برا

 باشد.ف دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان میوظایاقتصاد مقاومتی از 

 
 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 هایموظف به تعیین مجری جهت اجرای هریک از برنامه ها یا پروژه  استان اجرایی دستگاههای
همچنین تایید منشور پروژه ها و عملكرد آن که  مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی استان می باشد.

وه بر باشد. عالگردد برعهده دستگاه اجرایی میتوسط مجری تهیه و در سامانه نیپا بارگذاری می
ی اقتصاد مقاومت آن تهیه و ارسال گزارشات دوره ای از عملكرد پروژه و یا برنامه های مصوب ستاد

خانه ستاد مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس از دیگر وظایف دستگاه به دبیراستان 
 های اجرایی است.

، استان مقاومتی اقتصاد های برنامه و اقدامات : خدمت دریافت جهت نیاز مورد مدارک
 استان آمایش برنامه، استان توسعه سند، سرزمین آمایش ملی ضوابط

   : خدمت ارائه زمان مدت متوسط

 - : حضوری مراجعه بار تعداد
 سامانه طریق از آنالین:  خدمت ارائه ساعات

 استان مقاومتی اقتصاد پایش و رصد سامانه: خدمت به دسترسی نحوه

 

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 يكپارچه ارزيابي و پايش

 اقتصاد برنامه پيشبرد

 مقاومتي

https://sanpa.mpo-fr.ir/Login


 

 

 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 :
 

 يكپارچه ارزيابي و پايش

 اقتصاد برنامه پيشبرد

 مقاومتي

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

 


