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پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه 

 اقتصاد مقاومتی

 

 مقدمه  .1

 درست ترجمان و تبدیل از اطمینان کسب هدف با موثر و چابک ساده، نظام یک یپان

 حصول و استان سطح در ها پروژه و طرحها ها، برنامه به مقاومتی اقتصاد های سیاست

 در مقاومتی اقتصاد مدیریت و راهبردی ستاد های برنامه و اهداف صحت از اطمینان

 های برنامه و اهداف ها، پروژه پایش و کردن روز به هدف با که است استان سطح

 .است شده اندازی راه ها استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد مصوب

 هدف  .2

 یكپارچه ارزیابی و پایش خدمت، کیفیت با ارائه خدمت، سطح توافقنامه از هدف

 مقاومت شاخصهای بهبود و پویا رشد تأمین منظور به مقاومتی اقتصاد برنامه پیشبرد

 اقتصاد کلی های سیاست ساله، بیست انداز چشم سند اهداف به دستیابی و اقتصادی

 تحویل کیفیت ،خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان توسط مقاومتی

 .گیرد قرار توافق مورد استان اجرایی های دستگاه برای مذکور خدمت

 مسئولیت .3

 اقتصاد ستاد جلسات برگزاری مسئول خوزستان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 دستگاه الزام و محوری پروژه رویكرد با مربوط تخصصی های کمیته تشكیل و مقاومتی

 اقتصاد سیاستهای با مرتبط های پروژه تصویب یا و تعریف و استان اجرایی های

 مدت کوتاه و بلندمدت های برنامه ارائه همچنین .میباشد استان سطح در مقاومتی

 دبیرخانه وظایف از مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست راستای در استان توسعه برای

 .میباشد استان مقاومتی اقتصاد ستاد
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 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی .4

 ها برنامه از هریک اجرای جهت مجری تعیین به موظف استان اجرایی های دستگاه

 منشور تایید همچنین. باشد می استان مقاومتی اقتصاد ستاد مصوب های پروژه یا

 برعهده میگردد بارگذاری نیپا سامانه در و تهیه مجری توسط که آن عملكرد و ها پروژه

 پروژه عملكرد از ای دوره گزارشات ارسال و تهیه آن بر وهالع. میباشد اجرایی دستگاه

 در مستقر ستاد دبیرخانه به استان مقاومتی اقتصاد ستاد مصوب های برنامه یا و

 .است اجرایی های دستگاه وظایف دیگر از خوزستان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 :خدمت ارائه

www.nipa.mporg.ir 

 سیاست – ایران اسالمی جمهوری انداز چشم:  خدمت دریافت برای مالز مدارک

 ملی ضوابط– آن ذیل های برنامه و مقاومتی اقتصاد های سیاست – نظام کلی های

 استان انداز چشم - استان توسعه پایه نظریه - استان توسعه سند – سرزمین آمایش

 استان مقاومتی اقتصاد سند – ششم و پنجم ساله پنج برنامه  -استان آمایش برنامه –

 :  خدمت انجام زمان مدت

 -:  حضوری مراجعه مرتبه تعداد

 آنالین از طریق سامانه: خدمت به دسترسی زمان

 هزینه ها و پرداخت ها .5

 رایگان

 دوره عملكرد .6

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

 خاتمه توافقنامه .7

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

 .گردد می مالاع موافقتنامه خاتمه موضوع قبلی عالاط با گرفت، قرار
 


