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ارائه اطالعات مكاني )ارائه نقشه و اطالعات 

 ها و اليه هاي مختلف(مكاني در مقياس

 

 مقدمه  .1

 ها درمقیاس مكاني عاتالاط و نقشه)مكاني عاتالاط ارائه" خدمت توافق سطح بیانیه

( آبادیها و شهری) بلوكه های نقشه ارائه و سازی بهنگام منظور به "(مختلف های یهال و

 .ایران آمار مركز برنامه و مالاع اساس بر روستایي پوششي نقشه و

 هدف  .2

 مداری مشتری اصل به توجه راستای در كه است این خدمت سطح توافقنامه از هدف

 مكاني عاتالاط و نقشه)مكاني عاتالاط ارائه "خدمت كیفیت با ارائه منظور به و

 استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط " مختلف های یهال و ها درمقیاس

 اجرایي های دستگاه و ها سازمان برای مذكور خدمت تحویل كیفیت ، خوزستان

 .گیرد قرار توافق مورد پژوهشي و علمي مشاورمراكز مهندسین های شركت
 مسئولیت .3

 را مذكور خدمت كه كند مي موافقت خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 :دهد ارائه زیر ترتیب به

 ارجاع و درخواست دریافت •

 كار محدوده تعیین و نقشه درخواست سامانه به متقاضي مراجعه •

 هزینه وپرداخت اعالم لزوم صورت در و

 نظر مورد محدوده در های نقشه برش و سازی آماده •

 پالت فشرده، لوح ، نقشه الكترونیكي ارسال قالب در خدمت ارائه •

 پرینت و
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 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایي .4

 شده مشخص زماني های بازه در است مكلف استان ریزی برنامه و مدیریت ازمانس

 و (آبادیها و شهری) بلوكه های نقشه ارائه و سازی بهنگام به ایران آمار مركز توسط

 شهر بلوكه نقشه ارائه درخواست پاسخگوی همچنین پرداخته روستایي پوششي نقشه

 قالب در و بوده مشاور مهندسین ها، دانشگاه اجرایي، های دستگاه طرف از آبادیها و

 .نماید ارائه را خدمت.. و پالت فشرده، لوح

 :خدمت ارائه

 kz.ir-www.mpo 

 :  خدمت دریافت برای مالز مدارک

 شناسایيمعرفي نامه و كارت 

 روز 3حداكثر :  خدمت انجام زمان مدت

  -:  حضوری مراجعه مرتبه تعداد

 -: خدمت به دسترسی زمان

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 رایگان

 دوره عملكرد .6

 .دارد اعتبار نگردیده، صادر آن یهالحاص كه زماني تا خدمت سطح توافقنامه این

 خاتمه توافقنامه .7

 نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت مسئول، مقام و سازمان ریاست تشخیص به چنانچه

 .گردد مي مالاع موافقتنامه خاتمه موضوع قبلي عالاط با گرفت، قرار
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