
  
  

  ریاست جمهوري

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

  سامانه نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه اي(سامانه سبا) عنوان خدمت:-1
  شناسنامه خدمت-2

  (این قسمت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.)

3 -
ارائه دهنده 

ت:
خدم

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان گلستان نام دستگاه اجرایی:  

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نام دستگاه مادر:

4- 
ت

مشخصات خدم
  

  شرح خدمت
اعالم شاخص هایی براي تهیه  -پرداختی و عملکرد–دریافت اعتبارات هزینه اي مصوب  -توزیع اعتبارات هزینه اي استان گلستان

 -گزارش هاي استنتاجی نظارتی یا گزارش هاي تحلیلی کنترل و نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه اي دستگاه اجرایی در سطح استان
  تهیه و ارایه گزارش هاي نظارتی 

  نوع خدمت
   )G2Cخدمت به شهروندان (    

  )G2B(خدمت به کسب و کار       
  )G2Gخدمت به دیگر دستگاه هاي دولتی (      

نوع مخاطبین
  

  دستگاههاي اجرایی

  تصدي گري        حاکمیتی        ماهیت خدمت
  روستایی          شهري          استانی        منطقه اي        ملی        سطح خدمت

  رویداد مرتبط با:
  تولد

  موزشآ
  

  سالمت
  

  کسب و کار  مالیات
تأمین 

  جتماعیا
  

  ثبت مالکیت
  

تأسیسات      
  شهري

  بیمه    
  ازدواج

     بازنشستگی
مدارك و       

  گواهینامه ها
  سایر  وفات

  نحوه آغاز خدمت
  رخداد رویدادي مشخص        فرا رسیدن زمانی مشخص      تقاضاي خدمت گیرنده     
  .. سایر: ...       تشخیص دستگاه     

  مدارك الزم براي انجام خدمت
دریافت اطالعات فعالیتهاي هزینه اي از دستگاه و عملکرد        مستندات مرتبط با فرم هاي ارسالی از مرکز

  حقوق  از دارایی استان
  قانون بودجهبخشنامه ،ضوابط اجرایی بودجه و هاي مربوط به دستورالعمل و بخشنامه   قوانین و مقررات باالدستی

5- 
جزئیات خد

م
  ت

  سال       فصل        ماه         خدمت گیرندگان در:  دستگاه هاي اجرایی استان  آمار تعداد خدمت گیرندگان
  ماه1  متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

  سال     فصل            ماه       بار در:    10یکبار براي همیشه                     تواتر
  چندین بار: در صورت نیاز دستگاه  تعداد بار مراجعه حضوري

هزینه ارائه خدمت (ریال) به 
  خدمت گیرندگان

  پرداخت به صورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ (مبالغ)
0      
0      
0      

6- 
ت

نحوه دسترسی به خدم
  

  الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت 
http://saba.mporg.ir 

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

در مرحله اطالع 
ت

رسانی خدم
  

  الکترونیکی

  تلفن همراه (برنامه کاربردي)         اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)           
  ارسال پستی                پست الکترونیک                     
  پیام کوتاه           تلفن گویا یا مرکز تماس               
  : بروشور و کتابچه راهنماسایر (با ذکر نحوه دسترسی)     

  



  

  

  

  ریاست جمهوري

  برنامه ریزي کشورسازمان مدیریت و 

  

  غیر الکترونیکی  

ذکر ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد       
  جهت احراز اصالت مدارك     
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب     
   سایر:     

  مراجعه به دستگاه:
  ملی       
  استانی       
  شهرستانی       

ت
ت خدم

در مرحله درخواس
  

  الکترونیکی

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

  واگذاري خدمات به دفتر پیشخوان:شماره قرارداد 
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان       
  سایر (با ذکر نحوه دسترسی)       

  غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد         
  جهت احراز اصالت مدارك       
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب       
   سایر:       

  به دستگاه:مراجعه 
  ملی       

  استانی        
  شهرستانی       

ت (فرایند 
مرحله تولید خدم

داخل دستگاه یا ارتباط با 
دیگر دستگاه ها)

  الکترونیکی  
  )ERPاینترانتی (مانند اینترانت داخل دستگاه یا             اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           
  :  سایر (با ذکر نحوه دسترسی)               پست الکترونیک                             

  
  غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت 
مراجعه 
حضوري

  

  جهت بررسی اطالعات دستگاهها

در مرحله ارائه خدمات
  کیالکترونی  

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

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفتر پیشخوان:
  دفاتر پیشخوانعناوین مشابه        
  : با ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل هاسایر (با ذکر نحوه دسترسی)       

  
  غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد         
  جهت احراز اصالت مدارك       
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب       
  تکمیل فرم هاي نظر سنجی سایر:       

  مراجعه به دستگاه:
  ملی        
  استانی        
  شهرستانی        

7-
ت با 

ارتباط خدم
سایر سامانه ها

  

  فیلدهاي مورد تبادل  نام سامانه هاي دیگر

  استعالم الکترونیکی

برخط  استعالم غیر الکترونیکی
  O
nline

دسته اي 
  (batch)
 

  -        
 

  



  

  
  

  ریاست جمهوري

  مدیریت و برنامه ریزي کشورسازمان 

            
          
          

8- 
ت با سایر دستگاه هاي دیگر

ارتباط خدم
  

  نام دستگاه دیگر

نام سامانه 
هاي 

دستگاه 
  دیگر

مبلغ (در صورت   فیلدهاي مورد تبادل
  پرداخت هزینه)

  استعالم الکترونیکی
اگر استعالم غیر 

الکترونیکی است، استعالم 
  توسط:

برخط
  O
nline

دسته اي 
  (batch)
 

  دستگاه            
  مراجعه کننده

            
  دستگاه

  مراجعه کننده

  دستگاه            
  مراجعه کننده

عناوین فرآیندهاي خدمت: - 9  

 دریافت ابالغیه اعتبارات هزینه اي استان 1

 دریافت، کنترل و بررسی اسناد و مدارك پرسنلی(شاغل و بازنشسته) 2

توسط نرم افزار برآورد گر اعتبارات هزینه اي دریافت خروجی مربوطه 2پردازش اطالعات انتقالی از ردیف  3  

 دریافت کنترل و بررسی اسناد و مدارك غیر پرسنلی 4

 هماهنگی با خزانه جهت دریافت اطالعات پرداختی حقوق و مزایا 5

به تفکیک دستگاه اجراییتهیه تنظیم و پیشنهاد اعتبارات هزینه اي استان  6  

 دریافت مصوبه شوراي برنامه ریزي و ابالغ آن به دستگاه اجرایی 7

 

 

 

 

 

 

 



 

نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت: -10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهره گیري از بخشنامه و سیاستهاي 
 توزیع اعتبارات و ضوابط اجرایی

مکاتبه و دریافت اطالعات 
اپرسنلی و غیرپرسنلی دستگاهه  

بررسی اطالعات دریافتی از 
 دستگاهها و خزانه استان

تشکیل جلسات با دستگاههاي 
اجرایی جهت بررسی و 
 افزایش دقت اطالعات

توزیع اعتبارات هزینه اي به 
تفکیک دستگاه اجرایی و 

 ریز فصول هزینه 

تصویب در شوراي برنامه 
ریزي و ابالغ به دستگاههاي 

دله باجهت ماجرایی 
 موافقتنامه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ابالغ اعتبار از مرکز

  هزینه اي بر اساس حقوق و مزایا وسایر توزیع اعتبارات

 تصویب توزیع اعتبارات در شوراي برنامه ریزي

 ابالغ اعتبارات استانی به دستگاههاي اجرایی توسط گروه تلفیق

 تهیه پیش نویس و ورود اطالعات موافقتنامه توسط دستگاه اجرایی

 تایید اطالعات و داده هاي درج شده در موافقتنامه توسط گروههاي بخشی

 پرینت موافقتنامه توسط گروه تلفیق

 امضاء موافقتنامه توسط دستگاه اجرایی

 تائید موافقتنامه توسط گروه بخشی

 تائید موافقتنامه توسط گروه تلفیق

 تائید معاون بودجه سازمان 

 تائید رئیس سازمان

 درج شماره وتاریخ موافقتنامه وارسال به دستگاه اجرایی(توسط دبیرخانه سازمان)

 خیر بلی

 خیر بلی

 خیر بلی

يروزکار2  

يروزکار7  

يروزکار1  

روزکاري3  

روزکاري30  

روزکاري3  

يروزکار1  

يروزکار4  

يروزکار2  

يروزکار1  

يروزکار1  

يروزکار1  

يروزکار1  

مبادله موافقتنامه 
هزینه اياعتبارات   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

گروه تلفیق تعیین سهم تخصیص بین گروههاي بخشی توسط 
 ومعاونت هماهنگی بودجه

 توزیع تخصیص بین دستگاههاي اجرایی توسط گروههاي بخشی

ریاست سازمان برنامه و  –مدیرکل دارایی و امور اقتصادي  -امضا صورتجلسات توسط استاندار
 بودجه استان

 تایید اطالعات تخصیص توسط گروه هاي بخشی

 تایید و پرینت تخصیص و ابالغ آن توسط تلفیق

 تائید تخصیص توسط معاون هماهنگی

 امضاء تخصیص توسط ریاست سازمان

 شماره و تاریخ و ارسال تخصیص به دستگاه اجرایی توسط دبیرخانه

يروزکار3  

يروزکار1  

روزکاري7  

روزکاري2  

يروزکار1  

يروزکار1  

يروزکار2  

يروزکار1  

 تخصیص هزینه اي

 تهیه و تنظیم صورتجلسات تخصیص اعتبارات توسط تلفیق

يروزکار3  

روزکاري1 ایجاد دوره تخصیص در سیستم سبا و آماده سازي گزارشهاي مربوطه  

يروزکار2 ارسال نامه تخصیص ازمرکز  


