
 (4)نظارت توزیع اعتبار مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه اینام خدمت :

مکانیزه کردن فرآیند مبادله موافقتنامه تخصیص، کنترل و نظارت -توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان  شرح خدمت :  -1

 ای در سازمان برنامه و بودجه استانبر اجرای پروژه های تملک دارایی های سرمایه 

 غیر الکترونیکی  – 2الکترونیکی                              -1شیوه ارائه خدمت      -2

 مراحل انجام خدمت و زمانبندی اجرای خدمت -3

 مراحل انجام خدمت ردیف
زمان انجام 

 کار)حداقل(

زمان انجام کار 

 )حداکثر(

عنوان واحد 

 مراجعه
 شخص مورد مراجعه نام ساختمان

 بودجه روز کاری2 روز کاری2 ابالغ اعتبار از مرکز 1
سازمان برنامه و 

 بودجه
 نورانی -عابدی آقای

 بودجه روز کاری 11 روز کاری 11 توزیع اعتبارات بین پروژه ها بر اساس شاخص 2
سازمان برنامه و 

 بودجه
 نورانی -عابدی آقای

 بودجه روز کاری1 روز کاری1 برنامه( -برنامه ریزی )فصلتصویب توزیع اعتبارات در شورای  3
سازمان برنامه و 

 بودجه
 نورانی -عابدی آقای

 بودجه روز کاری7 روز کاری7 تصویب پروژه ها در کمیته برنامه ریزی شهرستان 4
سازمان برنامه و 

 بودجه
 نورانی -عابدی آقای

 بودجه روز کاری11 روز کاری11 سازمانارسال صورتجلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان به  5
سازمان برنامه و 

 بودجه
 نورانی -عابدی آقای

 بودجه روز کاری3 روز کاری3 ابالغ اعتبارات استانی به دستگاههای اجرایی توسط گروه تلفیق 6
سازمان برنامه و 

 بودجه
 نورانی -عابدی آقای

 بودجه روزکاری31 روزکاری31 دستگاه اجراییتهیه پیش نویس و ورود اطالعات موافقتنامه توسط  7
سازمان برنامه و 

 بودجه
 دستگاه اجرایی

 بودجه روز کاری3 روز کاری3 تائید اطالعات و داده های درج شده در موافقتنامه توسط گروههای بخشی 8
سازمان برنامه و 

 بودجه

آقای  -خانم امینی

 آقای چکا -صفریان

 بودجه روز کاری1 روز کاری1 تلفیقپرینت موافقتنامه توسط گروه  9
سازمان برنامه و 

 بودجه
 نورانی آقای

 بودجه روزکاری4 روزکاری4 امضا موافقتنامه توسط دستگاه اجرایی 11
سازمان برنامه و 

 بودجه
 دستگاه اجرایی

 بودجه روزکاری2 روزکاری2 تائید موافقتنامه توسط گروه بخشی 11
سازمان برنامه و 

 بودجه

 -آقای صفریان -امینیخانم 

 آقای چکا

 بودجه روزکاری1 روزکاری1 تائید موافقتنامه توسط گروه تلفیق 12
سازمان برنامه و 

 بودجه
 آقای نورانی

 بودجه روزکاری1 روزکاری1 تائید معاون بودجه سازمان 13
سازمان برنامه و 

 بودجه
 آقای عابدی

 بودجه روزکاری1 روزکاری1 تائید رئیس سازمان 14
سازمان برنامه و 

 بودجه
 آقای پیش قدم

 بودجه روزکاری1 روزکاری1 درج شماره و تاریخ موافقتنامه و ارسال به دستگاه اجرایی)توسط دبیرخانه( 15
سازمان برنامه و 

 بودجه
 آقای کلته

 آدرس دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمت: در دفاتر پیشخوان ارائه نمی گردد. -4
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