
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه

 هاي هالي و ها درمقیاس مكاني اطالعات و نقشه)مكاني اطالعات ارائه " خدمت توافق سطح بیانیه

 يپوشش نقشه و( آباديها و شهري) بلوكه هاي نقشه ارائه و سازي بهنگاممنظور  به "مختلف
 .ايران آمار مركز برنامه و اعالم اساس بر روستايي

 

 هدف

 ظورمن به و مداري مشتري اصل به توجه راستاي در كه است اين خدمت سطح توافقنامه از هدف

 يها اليه و ها درمقیاس مكاني اطالعات و نقشه)مكاني اطالعات ارائه "خدمت كیفیت با ارائه

 براي ورمذك خدمت تحويل كیفیت ،فارس  استان ريزي برنامه و مديريت سازمان توسط "مختلف 
 قتواف موردپژوهشي  و علمي مشاورمراكز مهندسین شركتهاي اجرايي دستگاههاي و ها سازمان

 .گیرد قرار
 

 مسئولیت

 زير ترتیب به را مذكور خدمت كه كند مي موافقت فارس استان ريزي برنامه و مديريت سازمان
 دهد: ارائه

 ارجاع و درخواست دريافت -1
 اعالم لزوم صورت در و كار محدوده تعیین و نقشه درخواست سامانه به متقاضي مراجعه -2

 هزينه وپرداخت
 نظر مورد محدوده در هاي نقشه برش و سازي آماده -3
 پرينت و پالت، فشرده لوح،  نقشه الكترونیكي ارسال قالب در خدمت ارائه -4
 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 ركزم توسط شده مشخص زماني هاي بازه در است مكلف استان ريزي برنامه و مديريت سازمان
 ستاييرو پوششي نقشه و (آباديها و شهري) بلوكه هاي نقشه ارائه و سازي بهنگام به ايران آمار

 يها دستگاه طرف از آباديها و شهر بلوكه نقشه ارائه درخواست يپاسخگو همچنین پرداخته
 .دنماي ارائه را خدمت.. و پالت، فشرده لوح قالب در و بوده مشاور مهندسین، ها دانشگاه، اجرايي

 شناسائي كارت - نامه معرفي : خدمت دریافت جهت نیاز مورد مدارک

 روز 3حداكثر   : خدمت ارائه زمان مدت متوسط

 - : حضوری مراجعه بار تعداد
 آنالين از طريق سامانه:  خدمت ارائه ساعات

 fr.ir/WebGIS.aspx-https://www.mpo : خدمت به دسترسی نحوه
 

 ها پرداخت و ها هزینه

 رايگان
 

 دوره عملکرد

 .دارد اعتبار، نگرديده صادر آن اصالحیه كه زماني تا خدمت سطح توافقنامه اين
 

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 اطالعات ارائه 

 اطالعات و نقشه)مكاني

 اليه و ها درمقياس مكاني

 (مختلف هاي

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

https://www.mpo-fr.ir/WebGIS.aspx


 

 خاتمه توافقنامه

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

  

 توافقنامه سطح خدمت :
 

 اطالعات ارائه 

 اطالعات و نقشه)مكاني

 اليه و ها درمقياس مكاني

 (مختلف هاي

 سازمان ربانمه و بودجه کشور

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس

 


