
 سمه تعالیاب

 فرم شناسنامه خدمت 

 10011711101: شناسه خدمت -2 یانهیاعتبارات هز صیاعتبار، مبادله موافقتنامه وتخص عیتوز :عنوان خدمت -1
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ارائه 

دهنده 

ت
خدم

 

 ریزی استان تهرانبرنامه مدیریت وسازمان  نام دستگاه اجرایی:

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

صا
مشخ

 

 یاستان یزیرتابع نظام بودجه ییاجرا یهادستگاه یانهیاعتبارات هز صیاعتبار، مبادله موافقتنامه وتخص عیتوز شرح خدمت

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

 
مخاطبین

  یاستان یا نهیتابع نظام بودجه هز ییاجرا یدستگاه ها 
 ییاقتصاد و دارا :استان مانند ینظارت یها دستگاه
استان، اداره کل  ی(، اداره کل بازرسحسابانیاستان)ذ

 محاسبات و سازمان برنامه و بودجه کشور وانید

 تصدی گری         حاکمیتی     ماهیت خدمت 

 روستایی     شهری     استانی     منطقه ای     ملی      سطح خدمت

 اعتبارات صیاعتبار، مبادله موافقتنامه وتخص عیتوز   سایر:  رویداد مرتبط با:

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

    تشخیص دستگاه     ...  :سایر 

مدارک الزم برای 
 انجام خدمت

 خزانه استان ینگینقد تیموافقتنامه، مستندات وضع سینو شیاعتبار، پ هیمستندات مرتبط با ابالغ

قوانین و مقررات 
 باالدستی

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  قانون، مدت و بلند مدت انیتوسعه م یهابرنامه نیقوان، یقانون بودجه سنوات
 یهاو بخشنامه هانامهنییآ، اجرایی بودجه ساالنه ضوابط، بودجه ساالنه یالعمل اجرا دستور، ( 2از مقررات مالی دولت )

 سازمان برنامه و بودجه کشور یاز سو یابالغ
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ت
ت خدم

جزییا
 

تعداد خدمت آمار 
 گیرندگان

 سال فصل          ماه        در:        خدمت گیرندگان  دستگاه اجرایی 25 

 زمان متوسط مدت
 خدمت: ارایه

 سه ماه

 تواتر
 سال        فصل     ماه     :        بار در  3    رای همیشه          یکبار ب    ابالغ اعتبار:           

 سال   فصل             ماه       :     ار درب 4               شهیهم یبرا کباری      : مبادله موافقتنامه 
 سال   فصل         ماه           :    بار در 12              شهیهم یبرا کباری    :    ابالغ تخصیص  

 تعدادبار مراجعه
 حضوری

 سالبار در طی  12حداقل 

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

 https://saba.mporg.irاز آن: یبخش ایبودن همه  یکیخدمت در وبگاه در صورت الکترون میو مستق قیآدرس دق 

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

 سبا سامانه 

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

الع 
در مرحله اط

ت
ی خدم

رسان
 

   الکترونیکی 
 

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

     سایر: شبکه دولت 



   الکترونیکیغیر 

ت مراجعه 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

ح
 

    جهت احراز اصالت فرد 
  جهت احراز اصالت مدرک 
    زیرساخت ارتباطی نبود

 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 مراجعه 

ضرور
ذکر 

ی
ضور

ح
 

    جهت احراز اصالت فرد 
  جهت احراز اصالت مدرک 
    نبود زیرساخت ارتباطی

 مناسب
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 

مرحله تولید 
ت

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
برنامه  یمعاونت هماهنگ یدر جلسات داخل اجرایی دستگاه شرکت  

 نیب  ییدستگاه اجرا یا نهیاعتبارات هز عیو بودجه  به منظور توز
 امضاء یبرا ییمواقتنامه نها لیفصول، تحو

ت
درمرحله ارائه 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 مراجعه 
ضرور

ذکر 

ی
ضور

ح
 

    جهت احراز اصالت فرد 
  جهت احراز اصالت مدرک 
    نبود زیرساخت ارتباطی

 مناسب
   :ارائه موافقتنامه امضاء سایر

 شده

 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  الکترونیکیاستعالم 
غیر 

الکترونیک
 ی

ط
برخ

 o
n

lin
e

 

دسته
ی 

ا

(
B

atch
) 

    چک کردن آمار نیروی انسانی دستگاه اجرایی یانسان یروین یریسامانه استخدام و بکارگ
     
     

7-
ارتباط

 
ت

خدم
با 

 
سایر
 

دستگاه
ی دیگر

ها
 

 نام دستگاه دیگر
نام سامانه های 

 دستگاه دیگر
 فیلدهای موردتبادل

مبلغ 
)درصورت 
پرداخت 
 هزینه(

استعالم 
 غیرالکترونیکی اگراستعالم الکترونیکی

ط :، استعالم توسطاست
برخ

 o
n

lin
e

 
دسته

ی 
ا

(
B

atch

) 

سازمان برنامه و 
 بودجه کشور

 سامانه سبا
اجزاء  نیاعتبار ب عیتوز

 یا نهیفصول اعتبارات هز
 

  
    دستگاه 
   کننده مراجعه 



سازمان اداری و 
 استخدامی کشور

سامانه استخدام و 
 یروین یریبکارگ

 یانسان

 یرویچک کردن آمار ن
 ییدستگاه اجرا یانسان

 

  

    دستگاه 
   کننده مراجعه 

    
  

    دستگاه 
   کننده مراجعه 
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ت
ی خدم

عناوین فرایندها
 

     
 کشور ساالنه توسط سازمان برنامه و بودجه یانهیابالغ اعتبارات هز-1

 یانهیاعتبارات هز عیتوز یهاشاخص هیته-2

  ییاجرا یهاسال گذشته دستگاه یانهیعملکرد اعتبارات هز یبررس-3

 شده هیته یهاشاخص یبر مبنا ییاجرا یهادستگاه یانهیهز یازهاین افتیدر-4

 سال گذشته یانهیو عملکرد اعتبارات هز یانهیهز یهااعتبار براساس شاخص عیتوز-5

 اعتبارات عیگزارش از روند توز هیته-6

 استان و توسعه یزیربرنامه یارائه در جلسه شورا-7

 شورا رخانهیدر جلسه شورا و درج در مصوبات دب بیتصو-8

 سازمان استیدفتر ر تیودجه و در نهابرنامه و ب یچاپ آن، ارسال به معاون هماهنگ ،یانهینامه ابالغ اعتبارات مصوب هز هیته-9

 سازمان استیر یو ابالغ اعتبارات مصوب از سو امضاء-10

 ییاجرا یهابه دستگاه یکیزینسخه ف ارسال-11

 در سامانه یسر جمع اعتبارات ابالغ درج-12

 توسط دستگاه اجرایی در سامانه تیدر قالب فصل، برنامه و فعال یاتیاطالعات عمل درج-13

 یتوسط کارشناس بخش هیاول یبررس-14

 گروه مربوطه سیتوسط رئ شیو پا یبررس-15

 قیاطالعات توسط گروه تلف شیو پا  یبررس-16

 معاون بودجه دییو کنترل و تا یبررس-17

 ییبه دستگاه اجرا لیو تحو ییاجرا یهادستگاه یانهیموافقتنامه هز نتیپر-18

 به سازمان لیو تحو ییدستگاه اجرا سیرئ یاز سو امضاء-19

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد استیر یاز سو امضاء-20

 ییاجرا یهابه دستگاه یکیزینسخه ف ارسال-21

 تخصیص جلسه یدعوتنامه برا ارسال-22

 ییاجرا یهادستگاه صیتخص یازهاین یبررس-23

 سازمان برنامه و بودجه یابالغ صیو تخص یدرآمد تیوضع یبررس-24

 سازمان استیدفتر ر تیبرنامه و بودجه و در نها یچاپ آن، ارسال به معاون هماهنگ ص،ینامه ابالغ تخص هیته-25

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد استیر یاز سو امضاء-26

 ییاجرا یهابه دستگاه یکیزینسخه ف ارسال-17

 :فرم کننده تکمیل خانوادگی ونام نام
 حشمت اله سلیمانی

 :تلفن
  4- 22901250 

 :الکترونیک پست

hazine@thmpo
rg.ir 

 :واحدمربوط
 معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

 


