بیانیه سطح توافق خدمت راهبری فضاها و ساختمانهای اداری
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خددمت " راهبری فضااها و سااختمانهای اداری " را بده
شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از توافقنامه سطح خدمت راهبری فضاها و سااختمانهای اداری ،بهدره بدرداری مطلدو از سداخامانهای اداری،
تخصیص فضاهای مناسب اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین بهره بدرداری و نگهدداری سداخامان هدای دولادی و
اجرای مصوبه های شورای عالی اداری می باشد.
این بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیاهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسوولیت:
با عنایت به بخشدنامه شدماره  ۸۱۹۷۴۲مدور  ۴3۷۹/0۵/۴۲معداون متادرم ر دیس جمهدور و ر دیس سدازمان اداری و
اساخدامی کشور ،تصویب نامه شماره  ۴0۸3۵3مور  ۴3۷۹/03/0۹شورای عالی اداری ،به منظور بهره برداری مطلو از
ساخامان ها و فضاهای اداری در اخایار دساگاه های اجرایی ،تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از
تأمین ،بهره برداری و نگهداری ساخامان های دولای ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی اساان اصدفهان خددمات خدود را در
اخایار خدمت گیرندگان قرار میدهد .سازمان مدیریت و برنامه ریزی اساان خدمت مربوطه را به صدورت ذیدل ارا ده مدی
نماید:
ارسال درخواست دساگاه اجرایی و ثبت در دبیرخانه سازمان
انجام بررسی های الزم و کارشناسی در معاونت منابع انسانی
بازدید از متل درخواست دساگاه اجرایی
تهیه گزارش از بازدید انجام شده
طرح موضوع و گزارش در شورای برنامه ریزی و توسعه اساان
پیگیری جهت اجرای مصوبات شورا
ارسال مصوبات شورای برنامه ریزی اساان به سازمان اداری و اساخدامی
تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
کلیه خدمات گیرندگان (دساگاههای اجرایی) می توانند شدکایات و همچندین نظدرات و پیشدنهادهای خدود را از طریدق
صندوق ارا ه نظرات و پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اساان اصفهان و همچنین قسمت اناقادات و پیشدنهادت
و سایت سازمان پیگیری نمایند.

هزینه ها و پرداختها
ارا ه خدمت به صورت رایگان می باشد
دوره عملکرد
این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصالتیه آن صادر نگردد ،اعابار دارد.
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالع قبلی موضوع خاتمه توافدق نامده
اعالم خواهد شد

