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 مقدمه . 1

 روستايي پوششي نقشه و  (آباديها و  شهري)  بلوكه هاي نقشه  از بخشي  ساالنه ايران آمار مركز  از شده اعالم  استانداردهاي اساس بر

 .گردد مي  اعمال ها نقشه برروي الزم اصالحات و گردد مي بهنگام و بررسي  ميداني صورت  به استان

 هدف . 2

 نقشه ارائه خدمت كيفيت  با ارائه منظور به و مداري  مشتري  اصل به توجه راستاي در كه است  اين خدمت  سطح توافقنامه از هدف

  تحويل كيفيت  ،اردبیل  استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان  توسط  مختلف های الیه و ها مقیاس در مکانی اطالعات و

 .گيرد  قرار توافق مورد مردم و محقیق  و ها دانشگاه ، اجرایی های دستگاه  براي  مذكور خدمت

 مسئولیت . 3

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

 ارجاع و  درخواست  دريافت •

 هزينه پرداخت و  اعالم لزوم  صورت  در و  كار محدوده تعيين و  نقشه  درخواست  سامانه  به متقاضي مراجعه •

 نظر  مورد  محدوده در  هاي  نقشه برش و سازي آماده •

 پرينت و پالت  فشرده،  لوح  ،  نقشه  الکترونيکي ارسال  قالب در خدمت ارائه •

 اجراییگیرنده و دستگاه تعهدات متقابل خدمت . 4

 ارائه  و  سازي بهنگام  به  ايران آمار مركز  توسط شده  مشخص زماني  هاي بازه در  است مکلف استان ريزي  برنامه  و  مديريت سازمان

 توسط ارزيابي امتياز كسر موجب  الذكر فوق  موارد از تخطي و پرداخته روستايي پوششي  نقشه و  (آباديها و شهري)  بلوكه هاي نقشه

 هاي دستگاه طرف از آباديها و  شهر  بلوكه نقشه ارائه  درخواست به وقت  اسرع  در است موكلف همچنين. گردد  مي ايران  آمار مركز

 .نمايد ارائه را خدمت..  و  پالت  فشرده، لوح  قالب در و  بوده  پاسخگو  مشاور  مهندسين  ها،  دانشگاه  اجرايي،

 شناسائي كارت  - نامه  معرفي الزم برای دریافت خدمت:مدارک 

 مورد روز سه  حداكثر  ،  كاربران  درخواست مورد هاي  اليه و ها نقشه  برش و سازي آماده  منظور  به مدت زمان انجام خدمت:

 .است  نياز

 متقاضي سوي  از  فيزيکي  پرينت و  پالت  درخواست صورت در  بار  1 تعداد مرتبه مراجعه حضوری:

 اطالعات سازي آماده  از  پس –  سامانه  طريق  از  آنالين  زمان دسترسی به خدمت:

 . نياز به استعالم خاصي ندارد  استعالم)فرآیندهای مشترک بین دستگاهی(:



 دوره عملکرد . 6

 .، اعتبار دارد"رئیس سازمان"اين توافقنامه سطح خدمت تا زماني كه اصالحيه آن صادر نگرديده، تحت امضاي 

 خاتمه توافقنامه . 7

قبلي موضوع با اطالع  گرفت،  نظر قرار  مد  خاتمه توافقنامه  ضرورت  مسئول،  مقام  رياست سازمان و  خاتمه   چنانچه به تشخيص 

 .موافقتنامه اعالم مي گردد
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