
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 مقدمه

 زانمي، مختلف بخشهاي تحوالت از تصويري ارائه ضمن،ساالنه اجتماعي -اقتصادي گزارشات
 ازيس مستند در موثري نقش مزبور گزارشات لذا. مينمايد فراهم را استان اي توسعه اهداف تحقق

 و نمديرا اختيار در را امکان اين و نموده ايفا استان فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي دستاوردهاي
 شبين و درک با مدون اي مجموعه داشتن دست در با تا ميدهد قرار اجرايي دستگاههاي کارکنان

  .نمايند ريزي برنامه  را آتي هاي فعاليت مناسبتري
 هدف

 تماعياج، اقتصادي مختلف هايبخش عملکرد روند، استان فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي گزارش

. ميدهد قرار ارزيابي مورد اجتماعي– اقتصادي کالن هايشاخص وسيلهبه، استان فرهنگي و
 برخوردار حاضر گزارش در خاصي اهميت از دولتي هايدستگاه عملکرد روند بررسي همچنين

 ضعيتو و فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي کالن وضعيت عمده بخش دو شامل گزارش اين. باشدمي
 ضعيتو شناخت به پرداختن است بديهي. باشدمي توليدي و زيربنايي، اجتماعي امور در استان
 يريزبرنامه امر در اساسي و مهم هايشاخص از، هابخش بين پيوند چگونگي و هااستان کالن
 آوردمي وجود به کشور و مناطق بين را الزم هايهمبستگي و بوده ايمنطقه

 

 مسئولیت

 بيترت به را مذکور خدمت که کند مي موافقت فارس استان ريزي برنامه و مديريت سازمان

  دهد ارائه زير

 اقتصادي، مختلف بخشهاي اساس بر اجرايي دستگاههاي از ها شاخص عملکرد دريافت-1
  فرهنگي و اجتماعي

  گزارشهايي نو تاييد دوين ت هيه،ت -2
 اخذ فيپا و شابک و چاپ گزارش -3

  
 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 مکاتبه دستگاه اجرايي با سازمان : خدمت دریافت جهت نیاز دمور مدارک

 اليانهس  : خدمت ارائه زمان مدت متوسط

 - : حضوری مراجعه بار تعداد
 -:  خدمت ارائه ساعات

 استان يو فرهنگ اجتماعي ،اقتصادي گزارشدسترسي آنالين به فايل : خدمت به دسترسی نحوه

 
 

 ها پرداخت و ها هزینه

 رايگان

 دوره عملکرد

 .دارد اعتبار، نگرديده صادر آن اصالحيه که زماني تا خدمت سطح توافقنامه اين
 

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 ساالنه گزارش ارائه

 و اجتماعي، اقتصادي

 فرهنگي

https://www.mpo-fr.ir/TabIndex.aspx?q=www&TabId=20472


 

 خاتمه توافقنامه

، رفتگ قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت، مسئول مقام و سازمان رياست تشخيص به چنانچه
  .گردد مي اعالم موافقتنامه خاتمه موضوع قبلي اطالع با

 

 

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 ساالنه گزارش ارائه

 و اجتماعي، اقتصادي

 فرهنگي

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

 


