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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

 

 وژهپر تحویلو  خاتمه نماز تا حطر توسعهو  زیسادهماآ مرحلهاز  خصوصی عمومی کترمشا یهاوژهپر شیو پا ینظارت، راهبر شرح خدمت

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

نوع
 

مخاطبین
 

 استان  ییاجرا یهادستگاه
 استان مانند سازمان برنامه و بودجه کشور ینظارت یهادستگاه

 تصدی گری         حاکمیتی     ماهیت خدمت 

 روستایی     شهری     استانی     منطقه ای     ملی      سطح خدمت

 سایر: راهبری ، نظارت و پایش  رویداد مرتبط با:

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

    تشخیص دستگاه     ...  :سایر 

مدارک الزم برای 
 انجام خدمت

 متقاضی هستگاد داتپیشنها ئهارا، لتیدو یهاوژهپرو  هاحطر اریگذوا به تصمیم یهاارشگز، (مرتبط یهاگبررکا قالب)در  هاوژهپر شناسنامه، اریگذوا قابل یهاوژهپر فهرست
 (توجیهی حطر) هاوژهپر اریگذوا به تصمیم ارشگزو 2 قلحاا نقانو 27 دهما لعملراستود بچورچادر

قوانین و مقررات 
 باالدستی

  (2)لتدو مالی راتمقراز  بخشی تنظیم نقانو به ادمواز  برخی قلحاا نقانو( 27)ماده 

 تنظیم نقانو 27 دهما عموضو لتیدوغیر بخش به داریبرهبهر دهماو آ هشد تکمیل م،تما نیمه ،جدید ایسرمایه یهاییدارا تملک یهاحطر اریگذوا یطاشر لعملراستود 
  سالمیا رایشو مجلس 1393 بمصو( 2) لتدو مالی راتمقراز بخشی

 25/5/1396 رخمو 1342590 رهشما به دقتصاا رایشو مصوبه تصالحاا لعماا با 5/4/1395 رخمو 586206 رهشما به دقتصاا مصوبه شورای 
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ت
ت خدم

جزییا
 

آمار تعداد خدمت 
 گیرندگان

 سال فصل          ماه        در:      دستگاه اجرایی استان  40

 زمان متوسط مدت
 خدمت: ارایه

 روز 60در حدود ها: فرایند بررسی و تصویب پروژه
 ها: در طی سالفرایند نظارت بر اجرای پروژه

 تواتر
 سال  فصل          ماه       بار در:         یکیکبار برای همیشه     : هاپروژه بیو تصو یبررس ندیفرا
 سال  فصل          ماه       بار در:         سه    شهیهم یبرا کباری   : هاپروژه ینظارت بر اجرا ندیفرا

 تعدادبار مراجعه
 حضوری

 اجرای فرایند می باشد. به حداقل یکبار مراجعه حضوری نیاز دارد.ر موجود د یینع و مشکالت اجراامتناسب با مو

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

 

 mosharekat.mporg.ir: س دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدر

الکترونیکی بودن همه یا نام سامانه مربوط به خدمت در صورت 
 بخشی از آن:

 یرساختیز یگذارهیو سرما یعمران یهاطرح کیسامانه بازار الکترون 

 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 

ت
ت خدم

در مرحله 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 

ی
ضور

مراجعه ح
 

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

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 

مرحله 
ت

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                

     شبکه دولت ریسا : 

   ذکر الکترونیکیغیر
 

ت 
ضرور

مراجعه 
ی

ضور
ح

 

 شرکت در جلسات



ت
درمرحله ارائه خدم

    الکترونیکی 
 

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

     دولت : شبکه 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 سامانه های دیگرنام  

 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 بازار الکترونیک 
های عمرانی و طرح

گذاری سرمایه
 زیرساختی

اطالعات 
های پروژه

-مشارکت عمومی
 خصوصی

-   

    دستگاه 
   کننده مراجعه 

- - - -   
    دستگاه 
   کننده مراجعه 

- - - -   
    دستگاه 
   کننده مراجعه 
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ت
ی خدم

عناوین فرایندها
 

     

 استان  ربطیذ یهادستگاه نییتع-1

 اجراو  یسازآگاه یبرا ییاجرا یهابه دستگاه خصوصی -یمرتبط با مشارکت عموم دیجد یهاو تبصره یها، مواد قانونو ابالغ دستورالعمل ارسال-2

 آنها لیجهت تکم ییو راهنما ییاجرا یهاها به دستگاهکاربرگ ارسال-3

 استان  ییاجرا یهاتوسط دستگاه یدرخواست یهاها در قالب کاربرگپروژه شنهادیپ ارسال-4

 پروژه یکاربرگ ها لیجهت تکم ییاجرا یهابه دستگاه یکارشناس حاتیو ارائه توض ییراهنما-5

 استان ییاجرا یهاپروژه از دستگاه شنهادیپ  یهاکاربرگ لیتکم یریگیپ-6

  ییاجرا یهادستگاه یشنهادیپ یهاپروژه یگردآور-7

 ییاجرا یهادستگاه یشنهادیپ یهاپروژه یبررس-8

   یشنهادیپ یهاپروژه یاستان جهت اصالح و جمع بند ییاجرا یهابا دستگاه یجلسات کارشناس یبرگزار-9
 پروژه  شنهادیپ یهاکاربرگ یینها دییتا-10

 به سازمان برنامه و بودجه کشور ییاجرا یهاشده دستگاه دییتا یشنهادیپ یهاپروژه ارسال-11

 پروژه ها یجلسات کارگروه واگذار یپروژه جهت برگزار یدارا یهااز دستگاه یریگیپ-12

   یقابل واگذار یهاپروژه هیاول یتجار یهاو طرح یاقتصاد یهاگزارش هیپروژه جهت ته یدارا یهااز دستگاه یریگیپ-13

 توسط دستگاه اجرایی و ارسال آن به سازمان یقابل واگذار یهاپروژه هیاول یتجار یهاو طرح یاقتصاد یهاگزارش هیته-14

 استان  یقابل واگذار یهاپروژه هیاول یتجار یهاو طرح یاقتصاد یهامطالعات گزارش یبررس-15

 در سامانه  یقابل واگذار یعمران یهاثبت اطالعات و مستندات پروژه یو آموزش آنها برا ییاجرا یهادرخواست ثبت به دستگآه ارسال-16

 آن در هر مرحله یرسانو بروز  یمتول ییاجرا یسامانه  از دستگاه ها یثبت اطالعات پروژه ها بر رو یریگیپ-17

 توسط دستگاه اجرایی سامانه یاطالعات پروژه ها بر رو ثبت-18

 صحت اطالعات ثبت شده در سامانه  یبررس-19
 یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاپروژه یواگذار ندیفرآ یاجرا یبه عنوان عضو کارگروه برا 27ماده  یدر جلسات کارگروه واگذار شرکت-20
 واگذارشده  یهاپروژه یکیزیف شرفتیو پ یتمام قابل واگذار مهین یهااز پروژه دیبازد-21

  یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاپروژه یاستان جهت بررس ییاجرا یهابا دستگاه یجلسات مورد یبرگزار-22
 مختلف و انتقال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور تیماهها با پروژه یها و مشکالت واگذارمختلف و چالش یهادر دستگاه یواگذار ندیفرآ ییشناسا-23

 (2قانون الحاق ) 27واگذار شده دستورالعمل ماده  یهااستان در ارتباط با پروژه ییاجرا یهامستندات دستگاه یآور جمع-24

 ربطیذ یبه نهادها یو ارسال گزارشات عملکرد نیتدو-25

 :فرم کننده تکمیل خانوادگی ونام نام
 پادیاب سحر

 :تلفن
4- 22901250 

 :الکترونیک پست

barname@thmp
org.ir 

 :واحدمربوط
 یمردم یو مشارکت ها یگذار هیسرما ،یاقتصادگروه 

 


