
 

 

 
 
 
 
 

 شماره :
 اتریخ  :

:پیوست  

ست جمهوری   ریا
 سازمان ربانمه و بودجه  کشور

ستان  یت و ربانمه رزیی ا شهربوسازمان مدری  

 "ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين" توافقنامه سطح خدمت

 

 قدمه م -1

هاي یک پرتال جهت گردآوري، تولید، تصحیح، یک ژئوپرتال متن باز با تمامی قابلیت (ساترا)سامانه ارزیابی، توسعه و رصد آمایش 

اي است. این عات چندرسانهالاطاي و عات جغرافیایی، جدولی، محتوایی، تصاویر ماهوارهاطالبندي، تحلیل و نمایش همه نوع طبقه

هاي موضوعی و تحلیلی، جغرافیایی، کارتوگرافی توسط کاربر، تهیه نقشه اطالعاتیهاي یهاله داراي قابلیت افزودن و تصحیح سامان

عات درج شده بر روي سامانه، مطابق الاط باشد.عاتی میالاط هايایهاي و ل آماري، نمایش تصاویر ماهوارهنمایش و جستجو در جداو

هاي اجرایی استان در این خصوص هی و بازبینی شده و عملکرد دستگاهاي ارسالی از سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشدهفرمت

 .گردندمشخص می

 

 هدف -2

خدمت این است که در راستاي توجه به اصل مشتري مداري و جلوگیري از دوباره کاري و موازي کاري به هدف از توافقنامه سطح 

توسط سازمان مدیریت و  "(ساترا)ارزیابی، توسعه و رصد آمایش " و هزینه و ارائه با کیفیت خدمت منظور صرفه جویی در زما ن

 .مورد توافق قرار گیرد " هاي اجرایی استاندستگاه"ي، کیفیت تحویل خدمت مذکور برابوشهرریزي استان برنامه

 

 مسئوليت  -3

 :ارائه دهد کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیرموافقت می بوشهرریزي استان سازمان مدیریت و برنامه

 هاي توسعه، همچنین تهیه و ارسال لیست اي اجرایی جهت تکمیل بانک دیدگاههتهیه راهنما و ارسال آن به دستگاه

 عاتی درخواستی جهت بارگذاري برروي سامانه ساترا الاط هايالیه
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ستان  یت و ربانمه رزیی ا شهربوسازمان مدری  

 عات جغرافیایی جدولی، محتوایی، تصاویر ماهوارهاي و چند الح، طبقه بندي، تحلیل و نمایش اطگردآوري، تولید، تصحی

 عاتالاط اجرایی مرتبط براي رفع اشکال رویت شده درعات دریافتی و عودت به دستگاه الاي و نظارت بر اطرسانه

 ها ها و کارتوگرافی نقشهیهالوسط کارشناس جهت افزودن، تصحیح ورود به سامانه ت 

 عاتی از سرورهاي داخلی و خارجی الهاي اطیهالاي و ماهواره نمایش تصاویر 

  نمایش و جستجو در جداول آماري 

 ي مختلف با استفاده از فناوري وب، مشاهده و تحلیل روند توسعه بخش هاGIS  سنجش از راه دور به صورت منفرد یا  و

 جمعی 

 ها مشاهده سیماي فضاي افق فعالیت 

 با استفاده از فناوري ویکی عات مختلف به همدیگرالتجمیع و مرتبط نمودن اط 

 :م نمایندبایست طبق قوانین به شرح زیراقداهاي اجرایی استان جهت دریافت خدمت میدستگاه

 قانون برنامه پنجم توسعه  182و  46 ، 1د موا 

  قانون اساسی  138اصل 

  ضوابط ملی آمایش سرزمین 

 3ماده )ساترا(  سامانه ارزیابی توسعه رصد آمایش هاي توسعه وآیین نامه شوراي راهبري و هماهنگی نظام ملی شاخص 

 هاي ملی آمایش سرزمین جهت گیري

 می ایران الجمهوري اسساله  20م انداز سند چش 

 

 

 

 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و سازمان  -4
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 .م شده ارائه نمایندالت الکترونیکی از طریق سامانه اععات مورد نیاز را به صورالهاي اجرایی استان مکلف هستند اطدستگاه

 

 های درخواست / ارائه خدمت سامانه -5

 اتوماسیون اداري / سامانه ساترا 

 

 زم برای دريافت خدمتالمدارک  -6

هاي توسعه استان و راهنماي هاي استان، راهنماي تکمیل بانک دیدگاههاي ارسالی از سازمان برنامه و بودجه کشور، شیپ فایلنامه

یاز استفاده از سامانه براي ارائه خدمت مورد نیاز است. سامانه محدودیت زمانی براي ارائه خدمت ندارد. مراجعه حضوري در صورت ن

 .م بین دستگاهی نداردالود.ارائه این خدمت نیاز به استعیکبار خواهد ب

 

 ها ها و پرداختهزينه -7

 .باشدارائه خدمت به صورت رایگان می

 

 دوره عملکرد -8

 .حیه آن صادر نگردیده، اعتبارداردالفقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصاین توا

 

 

 

 خاتمه توافقنامه  -9
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ع قبلی موضوع خاتمه توافقنامه الیرد، با اطگ رارتشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قچنانچه به 

 گردداعالم می

 

 علي درويشي

 رييس سازمان


