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 -1عنوان خدمت :نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی
 -3ارائه دهنده
خدمت

بازنگري01 :

 -2شناسه خدمت 10011714101 :

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ  :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
نام دستگاه مادر  :سازمان برنامه و بودجه کشور

نظارت برنامه ای  -پیمایشی بر طرحها و پروژه های استانی  ،ملی استانی شده و ملی وتهیه وضعیت

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت

حاکمیتی
ملی
تولد

نوع مخاطبین

شرح خدمت

پیشرفت فیزیکی و ماهیت عملکرد مالی آنها

سالمت

مالیات

کسب و
کار

ازدواج

بازنشستگی

رویداد مرتبط با:

نحوه آغاز خدمت

 -2دستگاههای نظارتی استان

تصدی گری
استانی

منطقه ای
آموزش

 -1دستگاههای اجرائی استان

تاسیسات شهری

بیمه

تقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

شهری

روستایی

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

مدارک و گواهینامه-
ها

وفات

سایر

رخداد رویدادی مشخص

سایر :ضرورت ارائه گزارش به دستگاههای نظارتی در موارد خاص  ،دستور موارد

تشخیص دستگاه

مورد نظر ریاست سازمان ویا معاونت ذیربط (هماهنگی برنامه وبودجه )  ،درخواست
های ضروری دستگاههای اجرائی استان .

مدارک الزم برای انجام خدمت

موافقتنامه های مبادله شده با دستگاههای اجرائی استان

قوانین و مقررات باالدستی

قانون برنامه و بودجه ک شور ،قانون بودجه  ،ضوابط و د ستورالعمل های ابالغی ساالنه ،قانون محا سبات
عمومی ،قانون برنامه میان مدت  ،قانون تنظیم بخشییی ام مقررات مالی دولت مبییول سییا  1380و

 -5جزییات خدمت

قوانین الحاق  1و  2مربوطه .
آمار تعداد خدمت گیرندگان

میانگین

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک ماه

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

خدمت گیرندگان در:

یکبار برای همیشه

ماه

فصل

میانگین  2بار در:

سال

ماه

فصل

سال

به تشخیص نیام دستگاههای نظارتی و دستگاههای اجرائی استان بستگی دارد
مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی
-

-

-

-

-

-

پرداخت بصورت الکترونیک
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آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :سامانه نظارت بر پروژه های عمرانی

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر :انجام این خدمت فی نفسه

در مرحله درخواست خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)  :اتوماسیون اداری

در راستای انجام رسالت و شرح

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نوع ارائه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

وظیفه سازمانی جهت اطالع از روند
و وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی

مراجعه به دستگاه:
طرحها  ،پروژه ها و برنامه های
ملی
توسعه ای استان صورت می گیرد
استانی
لیکن به مقتضای تشخیص نیاز
شهرستانی
دستگاههای نظارتی و ضرورت
انجام نظارت موردی

ازنظر

دستگاههای اجرائی و دستور موارد
مورد نظر ریاست سازمان ویا
معاونت ذیربط (هماهنگی برنامه
وبودجه ) نیز این خدمت فعلیت می
یابد .

