
 پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی نام خدمت :

از زمان ابالغ برنامه های اقتصاد مقاومتی در فروردین ماه امسال جای دستگاههای اجرایی  شرح خدمت :  -1

مکلف به تهیه و تنظیم منشور پروژه در قالب نظام یکپارچه پایش اقتصاد مقاومتی نیپا برای پروژه های مصوب 

ون در قالب فایل بخش تهیه و تنظیم شده است که تاکن 01اختصاصی استان شدند. منشور پروژه در قالب 

word.تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردیده است 

 

 غیر الکترونیکی  – 2الکترونیکی                              -0شیوه ارائه خدمت      -2

 

 مراحل انجام خدمت و زمانبندی اجرای خدمت -3

زمان انجام  مراحل انجام خدمت ردیف

 کار)حداقل(

ن انجام زما

 )حداکثر(کار 

 مکان مراجعه

 هماهنگی جهت برگزاری جلسات ستاد 0

 
 سازمان برنامه و بودجه  روز3

بررسی مصوبات کمیته های تخصصی ذیل ستاد و طرح آن در ستاد   2

 جهت اخذ مصوبه نهایی
 سازمان برنامه و بودجه  روز4

 سازمان برنامه و بودجه  روز3 ابالغ مصوبات ستاد به دستگاههای اجرایی حسب صورتجلسات ستاد 3

نظارت بر اجرای مصوبات ستاد و ارائه گزارش مراحل انجام و تحقق  4

 آنها به ستاد
 سازمان برنامه و بودجه  روز2

 سازمان برنامه و بودجه  روز2 تعیین خط مشی اجرایی برای کمیته های ذیل ستاد  5

 سازمان برنامه و بودجه  روز3 نظارت و مدیریت بر چگونگی تشکیل کمیته های تخصصی ذیل ستاد  6

برگزاری جلسات تخصصی با دستگاههای اجرایی و مخاطبین بخش  7

غیر دولتی مورد خطاب در صورتجلسات ستاد در جهت تسریع و بهبود 

 در روند اجرایی شدن مصوبات

 سازمان برنامه و بودجه  روز2

برقراری تعامل و تعادل منطقی و علمی بین ورودی و خروجی ستاد و  8

کمیته های ذیل آن بر اساس موضوعات در دستور جلسات قابل طرح 

 در آنها

 سازمان برنامه و بودجه  روز2

نظارت بر روند تکمیل شدن کاربرگ های برنامه و طرح های اقتصاد   9

 مقاومتی از سوی دستگاههای اجرایی
 سازمان برنامه و بودجه  روز2

ایجاد پیوند منطقی بین موضوعات قابل طرح در ستاد استان و مباحث   01

 آتی استان در برنامه ششم توسعه
 سازمان برنامه و بودجه  روز2

دریافت برنامه های دستگاههای اجرایی جهت تحقق رویکرد های  00

 پنجگانه کالن اقتصاد مقاومتی
 بودجهسازمان برنامه و   روز5

 

 

 


