
 راهبری فضاها و ساختمان های اداری نام خذمت:

قبوًن مذيريت خذمبت كطًري ثٍ مىظًر ثُرٌ ثرداري مطلًة از سبختمبن َبي اداري، تخصيص  ۹۳اجراي مبدٌ  شرح خذمت:

َبي فضبَبي مىبست اداري ي كبَص َسيىٍ َبي وبضي از تبميه، ثُرٌ ثرداري ي وگُذاري سبختمبن َبي ديلتي ي اجراي مصًثٍ 

مًضًع استبوذارد تأميه ي ثکبرگيري  3/۴/۳5مًرخ 10۹۳/35۲ي  0/۹/3۹۳1مًرخ  353۹0۹َبي  ضًراي عبلي اداري ثٍ ضمبرٌ

 سبختمبن َبي ديلتي ي ثررسي كبرضىبسي سبختمبن َبي مًجًد ي ويبز دستگبٌ َب ثب استبوذارد اعالم ضذٌ 

 الکتريويکي                                    غيرالکتريويکي    شیوه ارائه خذمت:

 مراحل انجام خذمت و زمانبنذی ارائه خذمت: 

 مراحل انجام خذمت ردیف
زمان انجام 

 کار )حذاقل(

زمان انجام 

 کار )حذاکثر(
 شخص مورد مراجعه عنوان واحذ مراجعه

مکان مراجعه )نام 

 ساختمان نوشته شود(

3 
ثجت درخًاست دستگبٌ اجرايي در دريبفت ي 

 دثيرخبوٍ سبزمبن
 مسئًل دثيرخبوٍ دثيرخبوٍ مستمر در طًل سبل

سبزمبن مذيريت ي ثروبمٍ 
 ريسي استبن

3 
ارجبع ثٍ معبيوت مرثًطٍ ثراي ثررسي كبرضىبسي 

 ي تُيٍ گسارش الزم
 ريز ۲ ريز 3

معبيوت تًسعٍ 
مذيريت ي سرمبيٍ 

 اوسبوي

كبرضىبس گريٌ 
 اداريوًسبزي 

سبزمبن مذيريت ي ثروبمٍ 
 ريسي استبن

 ثستٍ ثٍ وًع درخًاست ثبزديذ از محل مًرد درخًاست دستگبٌ اجرايي ۹
معبيوت تًسعٍ 

مذيريت ي سرمبيٍ 
 اوسبوي

كبرضىبس گريٌ 
 وًسبزي اداري

سبزمبن مذيريت ي ثروبمٍ 
 ريسي استبن

۴ 
تُيٍ گسارش درخًاستُبي ياصلٍ از دستگبٌ َبي 

طرح در ضًراي ثروبمٍ ريسي ي  اجرايي ثراي
 تًسعٍ استبن

 َفتٍ 3 َفتٍ 3
معبيوت تًسعٍ 

مذيريت ي سرمبيٍ 
 اوسبوي

كبرضىبس گريٌ 
 وًسبزي اداري

سبزمبن مذيريت ي ثروبمٍ 
 ريسي استبن

0 
طرح مًضًع در ضًراي ثروبمٍ ريسي ي تًسعٍ 

 استبن
 معبيوت ثروبمٍ ريسي مبٌ 3 َفتٍ 3

دثيرخبوٍ ضًراي 
ي تًسعٍ  ثروبمٍ ريسي

 استبن

سبزمبن مذيريت ي ثروبمٍ 
 ريسي استبن

 مبٌ 3 َفتٍ 3 پيگيري اجراي مصًثٍ ضًرا در استبن ۲
معبيوت تًسعٍ 

مذيريت ي سرمبيٍ 
 اوسبوي

كبرضىبس گريٌ 
 وًسبزي اداري

سبزمبن مذيريت ي ثروبمٍ 
 ريسي استبن

1 

ارسبل مصًثبت ضًراي ثروبمٍ ريسي ي تًسعٍ 
اداري ي استخذامي كطًر ثراي استبن ثٍ سبزمبن 

ارائٍ ثٍ كميسيًن امًال غيرمىقًل معبيوت 
حقًقي وُبد ريبست جمًُري ثراي احذاث 

 سبختمبن َبي جذيذ

 مبٌ 3 َفتٍ 3
وًسبزي معبيوت 

اداري سبزمبن اداري 
 ي استخذامي كطًر

دفتر  بنكبرضىبس
تًسعٍ ديلت 

 الکتريويک

سبزمبن اداري ي استخذامي 
 كطًر

 


