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محل كنترل سند

این سند كه در اختيار شماست ،تحت كنترل سيستم مدیریت
كيفيت سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان لرستان (معاونت
هماهنگي برنامه و بودجه) قرار دارد .خواهشمند است ضمن
نگهداري ،اجرا و استفاده مناسب از این سند از تهيه و توزیع
هرگونه كپي از آن خودداري فرمایيد.
لطفا در صورت نياز به هرگونه كپي یا تغيير در محتواي این سند
با مدیریت/معاونت كيفيت هماهنگي نمایيد.
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شرح كامل و دقيق بازنگري هاي انجام شده

مستندات
در قسمت مسوليت واحد زير ربط (گروه امايش اضافه شده
است )
در قسمت فرايند (مراحل به صورت كلي اورده شده است)
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شناسنامه فرآیند به روش دیاگرام الک پشتی) Turtle Diagram of Process(:

کد فرم  :م ب -د – ف – 00/03

عنوان فرآیند :تهيه برنامه ها و اسناد توسعه

هدف فرآیند ( :)Objectiveتهيه برنامه هاي بلند مدت ،ميان مدت و كوتاه مدت در جهت شناسايي پتانسيل ها و ظرفيت هاي
موجود و نقاط قوت و ضعف و آينده نگري در مورد چگونگي انجام امور توسعه اي استان
دامنه کاربرد ) :(Scopeموارد مشخص شده در اين سند جهت بهر گيري بهينه از قابليتهاي توسعه وتهيه برنامه ميان مدت فعاليتهاي
دستگاههاي اجرايي در سطح استان لرستان مي باشد
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