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ارائه 
دهنده 

ت
خدم

 
 ریزی استان تهرانبرنامهمدیریت و سازمان  نام دستگاه اجرایی:

 سازمان برنامه و بودجه کشور نام دستگاه مادر:
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ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 شرح خدمت
مفاد  تیرعا ۀو نحو زانیو کنترل م یاستان و بررس ییاجرا یهادستگاه یانهیو اعتبارات هز یاهیسرما یهاییکرد اعتبارات تملک دارا نهیبه نظارت بر نحوه مصرف و هز

 مختلف  یزمان یهامتبادله به صورت مستمر و در بازه یموافقتنامه ها

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

نوع
 

مخاطبین
 

  استان ییاجرا یدستگاه ها
 وانیاستان، اداره کل د ی(، اداره کل بازرسحسابانیاستان)ذ ییاقتصاد و دارا :استان مانند ینظارت یها دستگاه

 محاسبات و سازمان برنامه و بودجه کشور

 تصدی گری         حاکمیتی     ماهیت خدمت 

 ملی      سطح خدمت
     منطقه
 ای

    استانی     شهری     روستایی 

 نظارت   سایر:  رویداد مرتبط با:

 نحوه آغاز خدمت
       تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص رخداد رویدادی مشخص 

    تشخیص دستگاه     ...  :سایر 

مدارک الزم برای 
 انجام خدمت

 ایهای سرمایهای و تملک داراییاعتبارات هزینهموافقتنامه 

قوانین و مقررات 
 باالدستی

 یدستور العمل اجرا، (1( و )2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )، مدت و بلند مدت انیتوسعه م یهابرنامه نیقوان، یسنواتقانون بودجه 
 قانون برنامه و بودجه، کشور یقانون محاسبات عموم، سازمان برنامه و بودجه کشور یاز سو یابالغ یهانامه هاو بخشنامهنییآ، ضوابط اجرایی بودجه ساالنه، بودجه ساالنه
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ت
ت خدم

جزییا
 

آمار تعداد خدمت 
 گیرندگان

 سال فصل          ماه        در:        دستگاه اجرایی 70 

 زمان متوسط مدت
 خدمت: ارایه

 روز30ای: اعتبارات هزینه-*
 روز 50ای: های سرمایهاعتبارات تملک دارایی-*

 تواتر
 سال   فصل         ماه           :    بار در4              شهیهم یبرا کباری   : یانهیاعتبارات هز -*
 سال   فصل         ماه           :    بار در2              شهیهم یبرا کباری   : تملک   اعتبارات  -*

 تعدادبار مراجعه
 حضوری

 بار 1حداقل : یانهیاعتبارات هز-*
 بار 2حداقل : یاهیسرما یهاییاعتبارات تملک دارا-*

هزینه ارایه 
خدمت)ریال( به 

 *خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

-   

-   

-   

 گردد. ینم افتیارائه خدمت در یبرا یانهیهز-*
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ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 از آن: یبخش ایبودن همه  یکیخدمت در وبگاه در صورت الکترون میو مستق قیآدرس دق

p.mporg.ir4http://nz                 https://saba.mporg.ir 
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی 

 از آن:
 4سامانه نظارت ، سبا سامانه 

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

ت
الع رسانی خدم

در مرحله اط
 

   الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                          پست الکترونیک    پستیارسال 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

     سایر: شبکه دولت 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
 

    جهت احراز اصالت فرد 
  جهت احراز اصالت مدرک 
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 

   شهرستانی 

در مرحله 
ت

ت خدم
درخواس

 

   الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                            پست الکترونیک ارسال پستی 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

     سایر: شبکه دولت 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

مراجعه
 

ی
ضور

ح
 

   جهت احراز اصالت فرد 
  جهت احراز اصالت مدرک 
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 

ت
مرحله تولید خدم

 
)فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با 

دیگر دستگاه ها (*
 

   الکترونیکی 
 

     مانند درگاه دستگاه(      ینترنتیا( 

     مانند ا ینترانتیا(ایدستگاه  یداخل نترانتی ERP) ) 
     کیپست الکترون                

     ( ی)باذکرنحوه دسترس ریسا 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

مراجعه 
ی

ضور
ح

 

 ارائه اسناد تایید شده ذیحساب توسط دستگاه اجرایی

http://nz4p.mporg.ir/


درمرحله ارائه 
ت

خدم
    الکترونیکی 

 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                            پست الکترونیک ارسال پستی 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

     شبکه دولت ریسا : 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
 

   جهت احراز اصالت فرد 
 جهت احراز اصالت مدرک 
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
  :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 
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ت با سایر 
سامانهارتباط خدم

ها 
ی( 

العات
ی اط

)بانکها

دردستگاه
 فیلدهای موردتبادل نام سامانه های دیگر 

 استعالم غیر الکترونیکی استعالم الکترونیکی

ط
برخ

 o
n

lin
e

 

دسته
ی 

ا

(
B

atch
) 
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ارتباط

 
ت

خدم
با 

 
سایر

 
دستگاه

ی دیگر
ها

 نام دستگاه دیگر 
نام سامانه های 

 دستگاه دیگر
 فیلدهای موردتبادل

مبلغ 
)درصورت 
پرداخت 
 هزینه(

استعالم 
 الکترونیکی

ط :، استعالم توسطاست غیرالکترونیکی اگراستعالم
برخ

 o
n

lin
e

 
دسته

ی 
ا

(
B

atch

) 

سازمان برنامه و 
 بودجه کشور

 سامانه سبا

 نیب هزینه شده  اعتبار
اجزاء فصول اعتبارات 

 یانهیهز

 

  

    دستگاه 
   کننده مراجعه 

سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

سامانه استخدام و 
 یروین یریبکارگ

 )پاکنا(یانسان

 یرویچک کردن آمار ن
 ییدستگاه اجرا یانسان

 

  

    دستگاه 
   کننده مراجعه 

سازمان برنامه و 
 بودجه کشور

 4سامانه نظارت 
اعتباراتعملکرداطالعات

های داراییتملک
 ایسرمایه

 

  

    دستگاه 
   کننده مراجعه 
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ت
ی خدم

عناوین فرایندها
 

     

 سبا سامانه در ایهزینه اعتبارات عملکرد تکمیل جهت اجرایی هایدستگاه به نامه ارسال .1

 ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد هایفرم استخراج .2

 فیزیکی فرمهای در اطالعات تکمیل-2 و 4 نظارت سامانه در عملکرد تکمیل-1: صورت دو به ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد تکمیل جهت اجرایی هایدستگاه به نامه ارسال .3
 ذیحساب توسط تایید و

 اجرایی دستگاه کارشناس به ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد هایفرم تحویل .4

 اجرایی دستگاه کارشناس توسط سبا سامانه در ایهزینه اعتبارات عملکرد و خزانه از دریافتی تخصیص، اطالعات ورود .5

 اجرایی دستگاه کارشناس توسط تایید و اعتبارسنجی عملیات انجام .6

 اجرایی دستگاه کارشناس توسط 4 نظارت سامانه در ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد و خزانه از دریافتی تخصیص، اطالعات ورود .7

  اجرایی دستگاه کارشناس توسط عملکرد فیزیکی های فرم در ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد و خزانه از دریافتی تخصیص، اطالعات ورود .8

 اجرایی دستگاه کارشناس ذیحساب توسط سبا سامانه در  ایهزینه اعتبارات عملکرد و خزانه از دریافتی تخصیص، تاییداطالعات .9

 اجرایی دستگاه کارشناس ذیحساب توسط عملکرد فیزیکی های فرم در ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد و خزانه از دریافتی تخصیص، تاییداطالعات .10

 سازمان به شده تکمیل فیزیکی های فرم ارسال .11

  بودجه های گروه توسط سبا سامانه در  ایهزینه اعتبارات عملکرد و خزانه، از دریافتی تخصیص،  اطالعات بررسی .12

 بودجه های گروه توسط سبا سامانه در  ایهزینه اعتبارات عملکرد و خزانه، از دریافتی تخصیص، تایید و اعتبارسنجی .13

 بودجه هایگروه کارشناسان توسط 4 نظارت سامانه در و عملکرد فیزیکی های فرم در ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد و خزانه از دریافتی تخصیص، اطالعات تأیید و بررسی .14

 وجود صورت در اجرایی دستگاه به مغایرت موارد اعالم .15

 تلفیق گروه توسط  سبا سامانه در  ایهزینه اعتبارات عملکرد و خزانه، از دریافتی تخصیص، شده وارد اطالعات بررسی .16

 تلفیق گروه توسط سبا سامانه در  ایهزینه اعتبارات عملکرد و خزانه، از دریافتی تخصیص، تایید و اعتبارسنجی .17

 تلفیق گروه توسط 4 نظارت سامانه در ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات عملکرد و خزانه از دریافتی تخصیص، اطالعات تأیید و بررسی .18

 وجود صورت در بودجه های گروه به مغایرت موارد اعالم .19

 باالدست مراجع به ارائه و ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات از عملکردی گزارش تهیه .20

 باالدست مراجع به ارائه و ایهزینه اعتبارات از عملکردی گزارش تهیه .21

 :فرم کننده تکمیل خانوادگی ونام نام
 فراهانیمحمد 

 :تلفن
  4- 22901250 

 :الکترونیک پست

nezarat@thmp
org.ir 

 :واحدمربوط
 معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

 


