
جمهوري اسالمی ایران
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوى
 شناسنامه خدمت

  : مدرك كد

 01 بازنگري:

 1 از 1 هصفح

10011714101:  شناسه خدمت -2 استانی  و ها و پروژه های ملی نظارت بر طرحعنوان خدمت:  -1

3-
 

ارائه دهنده

ت
خدم

نام دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان خراسان رضوى

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

صا
مشخ

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

 پیشرفت فیزیکی و ماهیت عملکرد مالی آنها 

نوع خدمت 

 ( G2Cخدمت به شهروندان )    
 (G2B) خدمت به کسب و کار 
(G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)    

نوع مخاطبین

دستگاههای اجرائی استان -1

دستگاههای نظارتی استان -2

تصدی گری    حاکمیتی    ماهیت خدمت 

روستایی     شهری     استانی    منطقه ای    ملی    سطح خدمت

رویداد مرتبط با:
مالیات    سالمت   آموزش    تولد     

کسب و   
 کار

ثبت مالکیت    تامین اجتماعی    

بازنشستگی ازدواج    بیمه   تاسیسات شهری     
-مدارک و گواهینامه    

ها
سایر    وفات  

نحوه آغاز خدمت

رخداد رویدادی مشخص      فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضای گیرنده خدمت       

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

، درخواست ریاست سازمان ویا معاونت ذیربط )هماهنگی برنامه وبودجه ( مورد نظر 

 دستگاههای اجرائی استان . ضروریهای 

موافقتنامه های مبادله شده با دستگاههای اجرائی استان  خدمتمدارک الزم برای انجام 

قوانین و مقررات باالدستی

ساالنه     ،و بودجه کشور قانون برنامه  ستورالعمل های ابالغی  ضوابط و د سبات    ، قانون بودجه ،  قانون محا

و   1380قانون برنامه میان مدت ، قانون تنظیم بخشییی ام مقررات مالی دولت مبییول سییا     ، عمومی

 . مربوطه 2و  1قوانین الحاق 
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ت
ت خدم

جزییا

سال           فصل                   ماه               خدمت گیرندگان در:         میانگین آمار تعداد خدمت گیرندگان   

یک ماه خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

سال   فصل        ماه     بار در:      2میانگین    یکبار برای همیشه       تواتر

به تشخیص نیام دستگاههای نظارتی و دستگاههای اجرائی استان بستگی داردتعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

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

--

--

--

 



جمهوري اسالمی ایران
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوى
 شناسنامه خدمت

  : مدرك كد

 01 بازنگري:

 1 از 2 هصفح
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ت
نحوه دسترسی به خدم

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

https://bz3m.mporg.ir

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

رسانه ارتباطی خدمتنوع ارائهمراحل خدمت

ت
ی خدم

الع رسان
در مرحله اط

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

غیرالکترونیکی    
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    

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

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

: اتوماسیون اداری سایر)باذکرنحوه دسترسی(    

غیرالکترونیکی    

ی
ضور

ت مراجعه ح
ضرور

ذکر 

جهت احراز اصالت فرد    
جهت احراز اصالت مدرک   

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب    
 فی نفسهانجام این خدمت سایر:    

در راستای انجام رسالت و شرح 

اطالع از روند وظیفه سازمانی جهت 

مالی  وو وضعیت پیشرفت فیزیکی 

و برنامه های طرحها ، پروژه ها 

صورت می گیرد استان توسعه ای 

تشخیص نیاز لیکن به مقتضای 

ضرورت دستگاههای نظارتی و 

 انجام نظارت موردی  ازنظر

دستور موارد  و دستگاههای اجرائی

مورد نظر ریاست سازمان ویا 

معاونت ذیربط )هماهنگی برنامه 

فعلیت می  خدمتنیز این  وبودجه (

یابد . 

مراجعه به دستگاه:
ملی   
استانی   
شهرستانی   

https://bz3m.mporg.ir/


جمهوري اسالمی ایران
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوى
 شناسنامه خدمت

  : مدرك كد

 01 بازنگري:

 1 از 3 هصفح

ت
مرحله تولید خدم

 

)فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها (
(ERP اینترنتی )مانند درگاه دستگاه(           اینترانتی )مانند اینترانت داخلی دستگاه یا         الکترونیکی    

سایر )باذکرنحوه دسترسی(پست الکترونیک                           

غیرالکترونیکی    

ی
ضور

ت مراجعه ح
ضرور

ذکر 

ضرورت تحقق اهداف این نوع نظارت ) اطالع از روند و وضعیت 

و برنامه های استانی (  طرحها ، پروژه هاپیشرفت فیزیکی ، مالی  

 .  نمایدرا توجیه می وانجام پیمایش لزوم حضور در عرصه 

ت
درمرحله ارائه خدم

الکترونیکی    

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

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

 سایر)باذکرنحوه دسترسی(    

غیرالکترونیکی    

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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ارتباط
 

ت
خدم

با 
 

سایر
 

سامانه
 

ها 
ی

)بانکها

العاتی( 
اط

 در
دستگاه

نام سامانه های دیگر
فیلدهای موردتبادل

استعالم 
الکترونیکی

استعالم غیر 
الکترونیکی ط

برخ

o
n

lin
e

دسته
ی 

ا

(
B

atch
)

-

-

-

-

8-
ارتباط

 
ت

خدم
با 

 
سایر

 
ی

دستگاهها

دیگر

 نام دستگاه دیگر
نام سامانه های دستگاه

 دیگر
فیلدهای 
موردتبادل

مبلغ 
)درصورت 
پرداخت 
هزینه(

استعالم الکترونیکی
 غیرالکترونیکی استعالم اگر

 :است، استعالم توسط

ط
برخ

o
n

lin
e

دسته
ی 

ا

(
B

atch
)

----
دستگاه    
کننده مراجعه    

----
دستگاه    
کننده مراجعه    



جمهوري اسالمی ایران
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوى
 شناسنامه خدمت

  : مدرك كد

 01 بازنگري:

 1 از 4 هصفح
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ت
ی خدم

عناوین فرایندها

از سويصدور دستور عملیاتي شدن امر نظارت تشکیل جلسه تبیین سیاستها وراهبردهاي مد نظر مديريتي و   -1

معاونت هماهنگي برنامه وبودجه

مربوطهبا کارشناسان  هاي ذيربط ساي گروهرؤانجام هماهنگي  -2

برنامه وبودجهتهیه برنامه زماني و عملیاتي مرتبط با نظارت و ارائه آن به معاونت هماهنگي  -3

وصول برنامه زماني و عملیاتي مورد تايید معاونت هماهنگي برنامه وبودجه -4

ودستگاههاي اجرائي انجام هماهنگي هاي مرتبط با امور پشتیباني -5

انجام بازديد -6

در سامانه ثبت اطالعات بازديد -7



جمهوري اسالمی ایران
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خراسان رضوى
 شناسنامه خدمت

  : مدرك كد

 01 بازنگري:

 1 از 5 هصفح
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-

نمودار ارتباط
 ی

ت
ی حدم

فرایندها

خیر 

بله 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: 
طاهر رحیمى

تلفن: 
35076220

پست الکترونیک احد مربوط:و:

معاونت هماهنگي برنامه وبودجه

 شروع

دستور اقدام 

معاون 

هماهنگی 

برنامه 

 وبودجه

ارجاع اقدام به رؤسای 

 گروه های بودجه

ارجاع اقدام به 

کارشناسان 

 بودجه

تهیه برنامه 

زمانی 

 وعملیاتی 

ارائه برنامه 

تنظیمی به 

رؤسای 

گروههای 

 بودجه

ارائه برنامه 

تنظیمی به 

معاون 

هماهنگی 

 برنامه وبودجه

ارجاع اقدام به 

رؤسای 

گروههای 

 بودجه

ارجاع اقدام 

به کارشناسان 

 بودجه

هماهنگی با 

امور مدیریت 

 پشتیبانی

انجام 

 بازدید

ثبت اطالعات 

دربانک 

 اطالعاتی
پایان

 تايید

mailto:rastgooyan.z@mporg.ir



