بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -3ارائه دهنده

داراييهای سرمايه ای

( این فیلد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تکمیل می شود).

خدمت

 -1عنوان خدمت :توزيع اعتبار ،مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات تملک

 -2شناسه خدمت

نام دستگاه اجرایی :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان
نام دستگاه مادر :سازمان برنامه و بودجه کل کشور
شرح خدمت

پس از ابالغ اعتبارات ودستورالعملهای بخشی اعتبارات عمرانی پس از تصویب در شورای برنامه ریزی
وتوسعه استان به تفکیك فصل وبرنامه به کمیته های برنامه ریزی شهرستان ابالغ وپس از تصویب مواافقتنامه
های عمرانی مباله می گردند
پس از دریافت گزارش عملکرد در آمدهای وصولی سه ماهه سهم استان ازخزانه وهمچنین ابالغ سهم
تخصیص استان از منابع ملی در مقاطع سه ماهه از سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص اعتبارات تملك
داراییهای سرمایه ای به دستگاهها ابالغ می شود

نوع خدمت

نوع مخاطبین

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

 -4مشخصات خدمت

0

دولتی()G2G

ماهیت خدمت

حاکمیتی

سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

ملی
تولد

تصدی گری
منطقه ای

آموزش

تاسیسات شهری

شهری

استانی

سالمت

مالیات

کسب و کار

تامین اجتماعی

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و

روستایی
ثبت مالکیت
وفات

سایر

گواهینامهها
نحوه آغاز خدمت

تقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

تشخیص دستگاه
مدارک الزم برای انجام خدمت

رخداد رویدادی مشخص
سایر... :

ابالغ بودجه تملك داراییها
دستورالعمل های توزیع ومبادله موافقتنامه
فهرست پروژههای مصوب
پیش نویس موافقتنامه های عمرانی
دریافت گزارش درآمدهای وصولی سه مامه استان

قوانین و مقررات باالدستی

قانون محاسبات عمومی ،قانون برنامه وبودجه ،قانون برنامه  5ساله ،قانون بودجه ساالنه ،قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت  2وسایر قوانین ومقررات ودستور العملهای توزیع اعتبارات و تخصیص اعتبارات

4بار در:

آمار تعداد خدمت گیرندگان

ماه

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
تواتر

1روز
 4بار در:

یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

 -5جزییات خدمت

فصل

هزینه ارایه خدمت(ریال) به

سال

ماه

سال

فصل

1بار
شماره حساب (های) بانکی

مبلغ(مبالغ)

پرداخت بصورت الکترونیك

خدمت گیرندگان

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
http://nz.mpo-lr.ir

نوع ارائه

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیك

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)
غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

در مرحله اطالع رسانی خدمت

الکترونیکی

رسانه ارتباطی خدمت

حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

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

سیستم نظام عملیاتی عمرانی  -نظارت 4

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

جهت احراز اصالت مدرک

ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی

الکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی

پست الکترونیك
غیرالکترونیکی

الکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
ملی

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)

ذکر ضرورت مراجعه

دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد

حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
سایر (باذکرنحوه دسترسی)

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

درمرحله ارائه خدمت

دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

حضوری

مرحله تولید خدمت

در مرحله درخواست خدمت

دفاتر پیشخوان

حضوری

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با

پیام کوتاه

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

جهت احراز اصالت مدرک

ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی

اطالعاتی) در دستگاه

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای
-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

online

دستهای

دیگر

موردتبادل

پرداخت هزینه)

الکترونیکی

است ،استعالم توسط:

سامانه جامع خزانه

دارایی

()Batch

نام سامانه های دستگاه

فیلدهای

مبلغ (درصورت

استعالم

اگر استعالم غیرالکترونیکی

برخط

اداره کل امور اقتصادی و

online

برخط
نام دستگاه دیگر

دستهای

سیستم نظام عملیاتی عمرانی  -نظارت 4

مبادله موافقتنامه.تخصیص اعتبار

الکترونیکی

الکترونیکی
()Batch

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

استعالم

استعالم غیر

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

.1

ابالغ اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 .2توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
 .3تصویب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
 .4تصویب اعتبار پروژه های عمرانی

 -9عناوین فرایندهای خدمت

 .5ابالغ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به دستگاه های اجرایی مشمول استان
 .6ارائه پیش نویس موافقتنامه های تملک داراییهای سرمایه ای
 .7ورود اطالعات به سیستم رایانه ای
 .8بررسی و تایید نهایی اطالعات داده به سیستم
 .9چاپ موافقت نامه های تملک داراییهای سرمایه ای
 .10تایید موافقت نامه های تملک داراییهای سرمایه ای
 .11امضاء موافقتنامه های تملک داراییهای سرمایه ای
 .12امضاء و ابالغ موافقت نامه های تملک داراییهای سرمایه ای
 .13ابالغ تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به استان
 .14تشكیل جلسه كمیته تخصیص
 .15ابالغ صورتجلسه تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
 .16ابالغ تخصیص دستگاهی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به دستگاه های اجرایی مشمول

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
رو
اب

ازمان م ر ت و

ب

رما ا
دارا ی ا
ا ارات ت
ا ان
برنام ر
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ازمان برنام و بود
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ت
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اب
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ا
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نو
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ا
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ارات ت

د
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ا
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د
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ار نا ان م اونت
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ب
ات داد
برر ی و تا ی ن ا ی ا
----- ----------- ----------- ----ا ان
ا ن ی برنام و بود
ار نا ان م اونت

رما ا
دارا ی ا
ا ت
ا موا قت نام
----- ----------- ----------- ----ا ان
ا ن ی برنام و بود
ار نا ان م اونت

رما ا
دارا ی ا
ا ت
تا ی موا قت نام
----- ----------- ----------- ----ا ان
ا ن ی برنام و بود
م اون

رما ا
دارا ی ا
ا ت
ام ا موا قت نام
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د

دارا ی ا رما ا
ام ا و اب موا قت نام ا ت
-------------------------------------ازمان م ر ت و برنام ر ا ان
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اب

دارا ی ا رما ا ب ا ان
تخ ی ا ارات ت
-------------------------------ازمان برنام و بود شور

ی تخ ی
تش ی
-------------------------------ازمان م ر ت و برنام ر ا ان

دا را ی ا رما ا
تخ ی ا ا رات ت
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اب
----------------------------------------ازمان م ر ت و برنام ر ا ان
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ا
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اب تخ ی ا ارات ت
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---------------------------------------ازمان م ر ت و برنام ر ا ان

ا ان

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:محسن سپهوند

تلفن-33221465:

پست الکترونیك:

واحد مربوط :معاونت هماهنگی برنامه و

133

Sepahvand.mohsen
61@gmail.com

بودجه-کارشناس بودجه امور فرهنگی

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مجوز
حقیقی

حقوقی

صدور
تمدید
اصالح
لغو

*اگر مراح م وز دارا

رآ ن مش رک با د ر د

ا ا و نیازمن ت اد داد با آن ا ا ت ،رم

ار  2نی ت ی

ود

دولتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

الکترونیکی

1

(روز /ساعت)
غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

(ریال)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

هزینه

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد

سایر

استعالم

***

مدارک مورد
نیاز

با ذکر
نام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** نام ا

م در توضیحات درج ود

*** اگر نو رآ ن

ا ر می با

ا

ات آن در توضیحات درج ود

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

