
 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 

 کشوري خدمات مدیریت قانون 82 و 81 مواد اجرایی نامهآیین 3 ماده) ب( و) الف( بند اجراي در
 موفقیت سنجش منظور به و) وزیران هیأت 14/1/1389 مورخ 4225/44327 شماره مصوبه(

 راه هنقش در شده تعیین تکالیف نیز و شده محول وظایف و اهداف تحقق راستاي در هادستگاه
) اداري عالی شوراي 20/1/1393 مورخ 560/93/206 شماره مصوبه موضوع( اداري نظام اصالح

 اساس بر استانی اجرایی هايدستگاه عملکرد ارزیابی، اداري نظام اصالح برنامه همچنین و
 .میگیرد انجام اختصاصی و عمومی هايشاخص

 
 هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط 
 خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان فارس براي 

 

 مسئولیت

 نتعیی، عملکرد گزارش اولیه بررسی به موظف فارس استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان
 ارایه همچنین و مکتسبه امتیازات نمودن نهایی، اختصاصی و عمومی هايشاخص ارزیابان
 .باشد می استان اجرایی هايدستگاه عملکرد گزارش

 
 متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات

 نجاما عملکرد مدیریت سامانه در ترتیب به را ذیل مراحل است مکلف خدمت دریافت متقاضی
 : دهد
 یارزیاب نامه شیوه اساس بر سامانه در دستگاهها عملکرد ارزیابی هاي شاخص مستندات ارائه

  عملکرد
  سازمان انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت سوي از شده اعالم زمانبندي رعایت
 : خدمت دریافت جهت نیاز مورد مدارك

  .استان عملکرد مدیریت سامانه در مندرج عملکرد مستندات
  سال طول در نظارتی موردي هاي گزارش

 سامانه طریق از : خدمت ارائه زمان مدت متوسط
 سامانه طریق از آنالین : خدمت ارائه ساعات

 اجرایی دستگاه نیاز صورت در : حضوري مراجعه بار تعداد
 عملکرد ارزیابی سامانه :خدمت به دسترسی نحوه

                                                                                   هزینه ها و پرداخت ها

 رایگان  

 دوره عملکرد

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

 توافقنامه سطح خدمت :
 

ارزیابی عملکرد 

دستگاههاي اجرایی 

 استان

 سازمان ���ه و �ود�ه ��ور
 سازمان �د�یت و ���ه ر�ی ا�تان �رس

 

https://arzyabi.aro.gov.ir/


 

 خاتمه توافقنامه

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