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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

13,331,227 555,000 850,950 1,786,854 1,100,242 9,038,181 0 فصل قانونگذاري 1001000000

2,555 0 150 112 0 2,293 0
برنامه اداره امورمجلس خبرگان 

رهبري 1001001000

2,555 0 150 112 0 2,293 1381 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 2555 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1001001001

9,951,548 0 390,000 1,275,000 1,030,400 7,256,148 0 برنامه قانونگذاري 1001003000

2,007,497 0 180,000 225,000 300,000 1,302,497 1382 مجلس شوراي اسالمی 2007497 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین االت 1001003001

7,944,051 0 210,000 1,050,000 730,400 5,953,651 1398 1390
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
36.88 215400 مترمربع توسعه مجلس شوراي اسالمی

مطالعه، تملک و توسعه مجلس 
شوراي اسالمی 1001003002

1,862,033 345,000 246,500 183,750 67,200 1,019,583 0 برنامه نظارت برامورکشور 1001004000

1,337,840 300,000 200,000 150,000 62,200 625,640 1400 1381 دیوان محاسبات کشور
8

15190
7.45

11.296

5000
30

45000
44875

مترمربع
استان
مترمربع
مترمربع

ایجاد مرکز دیتا
تامین تجهیزات و ماشین آالت

تعمیرات اساسی ساختمان
تکمیل فضاي اداري

تکمیل و تعمیرات اساسی و 
تجهیز ساختمانهاي دیوان 

محاسبات کشور
1001004001

524,193 45,000 46,500 33,750 5,000 393,943 1399 1390 دیوان محاسبات کشور 524193 1 پروژه تحقیقات فنی
سامانه نظارت الکترونیکی دیوان 

محاسبات کشور (سنا) 1001004002

1,468,960 210,000 210,000 324,800 0 724,160 0 برنامه نظارت برانتخابات 1001005000

1,468,960 210,000 210,000 324,800 0 724,160 1399 1381 شوراي نگهبان 880000
588960

1
1

پروژه
پروژه

احداث و تکمیل ساختمان
تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

احداث، تکمیل و تأمین 
تجهیزات و تعمیرات اساسی 

ساختمانها
1001005001

46,131 0 4,300 3,192 2,642 35,997 0
برنامه نظارت برسیاستهاي کلی 

نظام 1001006000
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

46,131 0 4,300 3,192 2,642 35,997 1381 دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 46131 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1001006001

44,727,965 15,220,961 4,757,469 2,916,602 2,736,741 19,096,192 0 فصل اداره امورعمومی 1002000000

471,057 0 177,000 39,000 71,707 183,350 0
برنامه اجراي نظام فنی واجرایی 

کشور 1002003000

127,541 0 44,000 14,250 23,588 45,703 1386 سازمان برنامه و بودجه کشور 1275.41 100 ضابطه تهیه و تدوین دستورالعمل ، ضابطه
، معیار و آیین نامه فنی ، مالی و 

قراردادي

اجرایی کردن نظام فنی اجرایی 
کشور و تدوین فهارس بها و 

تعدیل
1002003001

142,520 0 47,000 12,750 18,870 63,900 1386 سازمان برنامه و بودجه کشور 1676.706 85 ضابطه مدیریت طرحهاي مقاوم سازي و 
تدوین ضوابط و معیارهاي فنی و 

آموزش و ترویج آنها

تدوین ضوابط و معیارهاي فنی و
آموزش و ترویج آنها 1002003002

127,058 0 74,000 7,500 22,183 23,375 1390 سازمان برنامه و بودجه کشور 50.823 2500 پروژه تهیه مشخصات فنی اجرایی
تهیه مشخصات فنی اجرایی با 

دستگاهها 1002003003

73,938 0 12,000 4,500 7,066 50,372 1385 سازمان برنامه و بودجه کشور 24646 3 پروژه ایجاد سیستم
سامانه توانمند سازي براي 

مدیریت شوراي نظارت 1002003004

3,112 0 500 375 424 1,813 0
برنامه احرازصالحیت هاي ورودبه

خدمت دولتی1 1002004000

3,112 0 500 375 424 1,813 1382 هیات عالی گزینش 3112 1 پروژه تامین تجهیزات تامین تجهیزات و ماشین آالت 1002004001

674,517 55,000 30,700 25,275 23,660 539,882 0
برنامه ارایه خدمات نقشه برداري

واطالعات مکانی 1002006000

368,427 0 10,000 9,000 13,000 336,427 1381 سازمان نقشه برداري کشور
270682
95845

19

1
1

100

پروژه
پروژه
ایستگاه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

راه اندازي و تجهیز ایستگاههاي 
ژئودینامیک

تعمیرات اساسی و  تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1002006001

8,980 0 700 525 660 7,095 1379 آموزشکده نقشه برداري 8980 1 دانشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1002006002
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

297,110 55,000 20,000 15,750 10,000 196,360 1400 1388 سازمان نقشه برداري کشور 117.454
60.465

1500
2000

ایستگاه
برگ نقشه

ایجاد ایستگاه وشبکه هاي مبنایی
تهیه نقشه

توسعه و ساماندهی شبکه ها و 
داده هاي مکانی در سطح کشور 1002006003

4,742,164 3,000,000 330,000 286,500 0 1,125,664 0
برنامه ارایه وبهبودخدمات 

کنسولی 1002007000

478,930 0 100,000 75,000 0 303,930 1390 وزارت امور خارجه 3236.014 148 نمایندگی تامین تجهیزات
تامین تجهیزات و ماشین آالت 
نمایندگیهاي ج.ا.ا در خارج از 

کشور
1002007001

504,241 0 140,000 105,000 0 259,241 1390 وزارت امور خارجه 5.042 100000 مترمربع تعمیرات اساسی
تعمیرات اساسی نمایندگیهاي 

ج.ا.ا در خارج از کشور 1002007002

3,758,993 3,000,000 90,000 106,500 0 562,493 1400 1391 وزارت امور خارجه 54478.159 69 باب خرید ساختمان
خرید ساختمانهاي استیجاري 
نمایندگیهاي ج.ا.ا در خارج از 

کشور
1002007003

1,821,225 550,000 25,000 18,750 15,000 1,212,475 0 برنامه برگزاري انتخابات 1002014000

1,821,225 550,000 25,000 18,750 15,000 1,212,475 1400 1391 وزارت کشور 1821225 1 پروژه تامین تجهیزات
تامین تجهیزات برگزاري 

انتخابات مکانیزه 1002014001

49,774 14,000 4,100 3,075 0 28,599 0
برنامه برنامه ریزي آموزش هاي 

تخصصی وترویج فرهنگ بهره 
وري

1002015000

49,774 14,000 4,100 3,075 0 28,599 1400 1391 سازمان ملی بهره وري ایران 9.955 5000 مترمربع تامین و تجهیز ساختمان
خرید،  احداث، تکمیل و تجهیز 

ساختمان 1002015001

86,601 25,250 6,100 4,575 0 50,676 0
برنامه بودجه ریزي،برنامه ریزي 

ونظارت 1002017000

86,176 25,000 6,000 4,500 0 50,676 1400 1381 سازمان برنامه و بودجه کشور 86176 1 پروژه تجهیز سخت افزاري و نرم افزاري 
نظام جدید بودجه ریزي

تجهیز سخت افزاري و نرم 
افزاري نظام جدید بودجه ریزي 1002017001
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

425 250 100 75 0 0 1400 1391 سازمان برنامه و بودجه کشور 425 1 مطالعه پروژه
ساماندهی طرح هاي تملک 

دارایی هاي سرمایه اي 1002017002

55,188 0 2,500 1,875 0 50,813 0 برنامه پیشگیري ازقاچاق کاالوارز 1002021000

55,188 0 2,500 1,875 0 50,813 1388 ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1724.625 32 استان و ستاد تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی  و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1002021001

343,899 38,000 23,515 19,500 19,129 243,755 0
برنامه تنظیم واجراي طرح هاي 

آماري 1002025000

252,439 38,000 14,515 12,750 10,000 177,174 1400 1385 مرکز آمار ایران 252439 1 پروژه تامین سخت افزار و نرم افزار
تامین سخت افزار و نرم افزار 

نظام جامع آماري کشور 1002025001

91,460 0 9,000 6,750 9,129 66,581 1381 مرکز آمار ایران 12.195 7500 مترمربع تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1002025002

170,000 0 80,000 60,000 30,000 0 0
برنامه توسعه مدیریت وسرمایه 

انسانی کشور 1002029000

170,000 0 80,000 60,000 30,000 0 1396 سازمان اداري و استخدامی کشور 170000 1 پروژه تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات و ماشین آالت 1002029001

11,775 0 8,000 525 0 3,250 0 برنامه راهبري امنیت ملی 1002031000

11,775 0 8,000 525 0 3,250 1381 شوراي عالی امنیت ملی 11775 1 پروژه تامین تجهیزات تامین تجهیزات و ماشین آالت 1002031001

105,469 0 32,000 9,000 10,379 54,090 0 برنامه راهبري حوادث غیرمترقبه 1002032000

33,525 0 11,000 750 944 20,831 1385 سازمان برنامه و بودجه کشور 3352.5 10 پروژه ایجاد سیستم کاهش خطرپذیري
ایجاد سیستمهاي کاهش خطر 
پذیري ناشی از زلزله با رویکرد 

اقدامات پیشگیرانه
1002032001

10,408 0 2,000 1,500 0 6,908 1390 سازمان مدیریت بحران کشور 10408 1 پروژه تامین تجهیزات
تامین تجهیزات سازمان مدیریت

بحران کشور 1002032002
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

61,536 0 19,000 6,750 9,435 26,351 1385 سازمان برنامه و بودجه کشور 12307.2 5 پروژه تهیه نقشه
تهیه نقشه تحلیل خطرات لرزه 

اي کشور 1002032003

17,693,626 6,574,000 2,106,001 1,015,501 1,596,400 6,401,724 0
برنامه راهبري سیاست عمومی 

کشور 1002033000

1,101,134 550,000 160,000 117,000 0 274,134 1400 1381 وزارت کشور 1101134 1 پروژه تامین تجهیزات تقویت بنیه امنیتی و انتظامی 1002033001

14,902,576 5,000,000 1,790,000 781,500 1,587,000 5,744,076 1400 1379 وزارت کشور 3725644 4 پروژه تقویت و کنترل و انسداد مرزهاي 
کشور

تقویت و کنترل و انسداد 
مرزهاي کشور با اولویت شرق 1002033002

354,547 210,000 71,000 53,250 9,400 10,897 1400 1384 سازمان برنامه و بودجه کشور 354547 1 پروژه برنامه سند آمایش سرزمین
ساماندهی اقدامات اجرایی 

آمایش سرزمین 1002033003

664,821 300,000 80,000 60,000 0 224,821 1400 1387 نهاد ریاست جمهوري 664821 1 پروژه ایجاد سامانه الکترونیکی
طرح جامع فناوري ارتباطات و 
اطالعات نهاد و ارتباطات مردم و

دولت
1002033004

69,213 8,000 2,500 1,875 0 56,838 1400 1379 وزارت کشور 692.13 100 مرکز ایجاد مراکز مراقبت ونگهداري 
موقت متکدیان

کمک به ایجاد مراکز جمع آوري
و ساماندهی متکدیان 1002033005

91,331 6,000 2,500 1,875 0 80,956 1400 1381 وزارت کشور 45665.5 2 پروژه مطالعه و اجراي مقاوم سازي مراکز
امدادرسانی و آتش نشانی

مطالعه و اجراي مقاوم سازي 
مراکز امداد رسانی و آتش نشانی 1002033006

510,004 500,000 1 1 0 10,002 1399 1391 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
510004 1 طرح مطالعه و احداث

مطالعه و احداث مجتمع ادارات 
استان البرز 1002033007

2,118,445 255,000 227,651 156,901 254,188 1,224,705 0
برنامه ثبت وساماندهی وقایع 

هویتی ایرانیان 1002037000

29,694 20,000 1 1 0 9,692 1400 1390 سازمان ثبت احوال کشور 2.969 10000 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث ساختمان مرکزي سازمان

ثبت احوال کشور 1002037001

497,818 50,000 150,000 63,750 80,198 153,870 1399 1389 سازمان ثبت احوال کشور 76.587 6500 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث سایت دوم پشتیبان 

اطالعات جمعیت کشور 1002037002
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

351,324 0 6,000 6,000 7,990 331,334 1382 سازمان ثبت احوال کشور
5820

176724

30

1

اداره کل

حوزه

تا مین تجهیزات ادارات کل ثبت 
احوال استانها

تامین تجهیزات وماشین االت حوزه
ستادي

تامین تجهیزات و ماشین آالت 1002037003

36,522 0 4,650 4,650 6,000 21,222 1390 سازمان ثبت احوال کشور 1.826 20000 مترمربع تعمیرات اساسی
تعمیرات اساسی ساختمانهاي 

ستادي سازمان ثبت احوال 
کشور

1002037004

1,203,087 185,000 67,000 82,500 160,000 708,587 1400 1390 سازمان ثبت احوال کشور 1203087 1 پروژه تامین تجهیزات و نرم افزار صدور کارت ملی هوشمند 1002037005

114,110 0 20,000 15,000 0 79,110 0
برنامه سیاستگذاري وساماندهی 

اتباع ومهاجرین خارجی 1002038000

114,110 0 20,000 15,000 0 79,110 1381

وزارت کشور - هزینه هاي مربوط 
به پناهندگان سیاسی و رانده 
شدگان از کشورهاي دیگر و 

احداث اردوگاه براي آنها

3260.286 35 اردوگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تامین تجهیزات و تعمیرات 

اساسی ساختمان اردوگاههاي 
پناهندگان و اتباع بیگانه

1002038001

8,714,478 2,646,000 942,702 786,528 302,697 4,036,551 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1002054000

165,646 160,000 1 1 0 5,644 1400 1387 وزارت امور خارجه 66.258 2500 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث دفتر سرکنسولگري 

جمهوري اسالمی ایران - هرات 1002054001

293,227 60,000 60,000 37,500 0 135,727 1399 1387 وزارت امور خارجه 16.492 17780 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث دفتر، اقامتگاه و 

مهمانسراي سفارت جمهوري 
اسالمی ایران - دمشق

1002054002

125,646 120,000 1 1 0 5,644 1400 1387 وزارت امور خارجه 83.764 1500 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث دفتر سفارت جمهوري 

اسالمی ایران - مانیل 1002054003

1,295,752 540,000 90,000 75,000 0 590,752 1400 1379 وزارت کشور 8.312 155896 مترمربع مطالعه و احداث فضاي اداري احداث ساختمان استانداریها 1002054004
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

545,283 250,000 18,000 13,500 18,870 244,913 1400 1385 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
21.811 25000 مترمربع مطالعه و احداث فضاي اداري

احداث مجتمع ادارات کل استان
خراسان شمالی 1002054005

641,977 356,000 24,000 18,000 24,531 219,446 1400 1385 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
25.679 25000 مترمربع مطالعه و احداث فضاي اداري

احداث مجتمع ادارات کل 
خراسان جنوبی 1002054006

1,911,173 540,000 270,000 270,000 0 831,173 1400 1378 وزارت امور خارجه 47.344 40368 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث و تکمیل ساختمان 14 
نمایندگی ج.ا.ا در خارج از کشور 1002054007

945,124 300,000 30,000 22,500 0 592,624 1400 1383 وزارت کشور 6.075 155587 مترمربع تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
استاندارد سازي استانداري ها ،  

فرمانداري ها و بخشداري ها 1002054008

280,184 0 90,000 67,500 34,910 87,774 1382 وزارت امور خارجه 280184 1 پروژه تامین تجهیزات تامین تجهیزات و ماشین آالت 1002054009

5,458 0 700 525 0 4,233 1381 مرکز آموزش روابط بین الملل 5458 1 پروژه تامین تجهیزات آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین تجهیزات و ماشین آالت 
آموزشی و کمک آموزشی 1002054010

237,754 0 47,000 35,250 0 155,504 1362 وزارت امور خارجه 3.658 65000 مترمربع تعمیرات اساسی تعمیرات اساسی ساختمانها 1002054011

548,147 0 70,000 45,000 40,000 393,147 1381 وزارت کشور 12.458 44000 مترمربع تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1002054012

908,412 0 161,000 120,750 152,500 474,162 1381 نهاد ریاست جمهوري 6.489 140000 مترمربع تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1002054013

4,431 0 500 376 0 3,555 1384 پژوهشکده آمار 4431 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1002054014

33,048 0 9,000 16,500 7,548 0 1396 مرکز پژوهش هاي توسعه  و 
آینده نگري 33048 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1002054015

535,122 200,000 25,000 18,750 23,588 267,784 1400 1374
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
2.676 200000 مترمربع ایجاد فضاهاي اداري

تکمیل و احداث ساختمانهاي 
ادارات کل در مراکز استانها 1002054016

 15

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

33,094 0 7,500 375 750 24,469 1381 مرکز آموزش مدیریت دولتی 33094 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1002054017

205,000 120,000 40,000 45,000 0 0 1400 1396 وزارت امور خارجه 68.333 3000 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث دفتر نمایندگی جمهوري

اسالمی ایران در ژنو 1002054018

7,552,525 2,063,711 741,700 474,222 413,157 3,859,735 0 برنامه توسعه دولت الکترونیک 1002057000

486,908 170,000 48,000 24,750 42,750 201,408 1400 1381 وزارت امور اقتصادي و دارایی 486908 1 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در اقتصاد و دارایی 1002057001

581,072 185,000 68,500 75,000 40,000 212,572 1400 1381 سازمان ثبت احوال کشور 581072 1 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 

اطالعات در سازمان ثبت احوال 
کشور

1002057002

808,193 170,000 210,000 60,000 75,000 293,193 1400 1381 سازمان برنامه و بودجه کشور 269397.667 3 پروژه توسعه فنی و تامین سخت افزار و 
نرم افزار

گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در سازمان برنامه و 

بودجه کشور
1002057003

216,972 80,000 9,000 9,750 0 118,222 1400 1381 وزارت امور خارجه 216972 1 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 

اطالعات در وزارت امور خارجه 1002057004

369,068 80,000 20,000 22,500 20,000 226,568 1399 1390 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 87.873 4200 هزار پرونده ایجاد آرشیو الکترونیکی
ایجاد آرشیو الکترونیکی 
واحدهاي ثبتی در تهران 1002057005

311,210 60,000 20,000 22,500 8,000 200,710 1399 1391 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 88.917 3500 هزار پرونده ایجاد آرشیو الکترونیکی
ایجاد آرشیو الکترونیکی 

واحدهاي ثبتی در مشهد، شیراز 
و اصفهان

1002057006

1,563,773 400,000 100,000 120,750 80,000 863,023 1400 1381 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 1563773 1 پروژه تحقیقات فنی

گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در دادگستري 1002057007

150,498 120,000 2,000 1,500 6,150 20,848 1400 1381 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 150498 1 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 

اطالعات در سازمان ثبت اسناد و
امالك کشور

1002057008
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

122,132 0 11,000 9,146 10,397 91,589 1398 1390 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 24426.4 5 پروژه تجارت الکترونیک
ایجاد بسترهاي تسهیل تجارت 

الکترونیک در کشور 1002057009

339,312 33,000 33,000 28,012 25,476 219,824 1399 1386 گمرك جمهوري اسالمی ایران 33931.2 10 واحد گمرکی مکانیزاسیون گمرك
پیاده سازي خدمات الکترونیکی 

در گمرکات کشور 1002057010

549,890 90,786 7,000 5,251 0 446,853 1400 1381 وزارت صنعت، معدن و تجارت 274945 2 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در وزارت صنعت ، 

معدن و تجارت
1002057011

100,794 0 35,000 30,000 14,500 21,294 1398 1391 سازمان حفاظت محیط زیست 5039.7 20 بانک اطالعاتی ایجاد پایگاه داده و بانک اطالعاتی
ایجاد نظام جامع آمار و اطالعات

زیست محیطی کشور 1002057012

451,809 10,000 30,000 3,750 0 408,059 1400 1381 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

0
8859

0

43
51
1

دانشگاه
دانشگاه
پروژه

اجراي اتوماسیون مالی
ایجاد پرونده الکترونیک

تحقیقات فنى

گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در بهداشت و درمان 1002057013

565,833 434,925 15,000 11,663 15,028 89,217 1399 1381 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

188611 3 پروژه مطالعه و اجراي طرح جامع فناوري
و اطالع رسانی

اجراي طرح جامع فناوري و 
اطالع رسانی 1002057014

280,710 0 8,000 7,500 400 264,810 1398 1382 دبیرخانه شوراي اجرایی  فناوري 
اطالعات 280710 1 پروژه تحقیقات فنی

توسعه فرهنگ وخط وزبان 
فارسی در محیط رایانه اي 1002057015

419,863 170,000 64,000 22,500 61,328 102,035 1399 1381 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 419863 1 پروژه تحقیقات فنى
گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در فرهنگ و هنر 1002057016

27,538 20,000 1,200 900 1,038 4,400 1400 1391 ستاد مبارزه با مواد مخدر 27538 1 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 

اطالعات در ستاد مبارزه با مواد 
مخدر

1002057017

206,950 40,000 60,000 18,750 13,090 75,110 1400 1383 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 103475
103475

1
1

پروژه
پروژه

بانک اطالعات - بیمه اي، حمایتی 
و امدادي

تحقیقات فنی

گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در وزارت تعاون کار و 

رفاه اجتماعی
1002057018

10,844,311 2,800,000 1,984,500 1,524,751 639,579 3,895,481 0 فصل خدمات مالی ومالیاتی 1003000000
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

7,694,293 2,000,000 1,651,500 1,237,500 311,048 2,494,245 0
برنامه ارتقاي وصول مالیات 

وتوسعه عدالت مالیاتی 1003001000

1,057,259 0 290,000 217,500 0 549,759 1391 سازمان امور مالیاتی کشور 1057259 1 پروژه تامین تجهیزات تامین تجهیزات و ماشین آالت 1003001001

5,196,242 2,000,000 980,000 735,000 311,048 1,170,194 1400 1391 سازمان امور مالیاتی کشور 30.361
7.297

150000
88000

مترمربع
مترمربع

تامین ساختمان
تکمیل ساختمان

تامین و تکمیل ساختمان هاي 
مورد نیاز سازمان امور مالیاتی 

کشور
1003001002

1,440,792 0 381,500 285,000 0 774,292 1391 سازمان امور مالیاتی کشور 2.007 718000 مترمربع تعمیرات اساسی تعمیرات اساسی ساختمانها 1003001003

357,355 0 53,000 39,751 54,000 210,604 0 برنامه نظارت مالی وخزانه داري 1003008000

120,980 0 16,000 12,001 14,000 78,979 1382 وزارت امور اقتصادي و دارایی 120980 1 پروژه خرید تجهیزات وماشین آالت تامین تجهیزات و ماشین آالت 1003008001

236,375 0 37,000 27,750 40,000 131,625 1390 وزارت امور اقتصادي و دارایی 1.97 120000 مترمربع تعمیرات اساسی
تعمیرات اساسی ساختمانهاي 
ستادي وزارت امور اقتصادي و 

دارایی
1003008002

2,792,663 800,000 280,000 247,500 274,531 1,190,632 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1003011000

2,554,609 800,000 250,000 225,000 250,000 1,029,609 1400 1367 سازمان برنامه و بودجه کشور 4.066
1521845

254000
1

مترمربع
پروژه

تامین و ایجاد فضاي اداري
تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

خرید، احداث، تکمیل، تعمیر و 
تجهیز ساختمانها و تاسیسات 1003011001

238,054 0 30,000 22,500 24,531 161,023 1382 سازمان برنامه و بودجه کشور 238054 1 پروژه تجهیزات و ماشین آالت تامین تجهیزات و ماشین آالت 1003011002

11,555,876 3,000,000 1,502,500 1,126,875 222,831 5,703,670 0
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

خدمات عمومی 1004000000

11,544,946 3,000,000 1,500,000 1,125,000 220,000 5,699,946 0 برنامه پژوهش هاي کاربردي 1004002000

11,544,946 3,000,000 1,500,000 1,125,000 220,000 5,699,946 1400 1379 سازمان امور مالیاتی کشور 349846.848 33 پروژه مطالعه ، تامین تجهیزات و نرم افزار
و ایجاد دو مرکز دیتا طرح جامع مالیاتی 1004002002
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

10,930 0 2,500 1,875 2,831 3,724 0
برنامه راهبري وتوسعه فنآوري 

هاي خاص وارایه راهکارهاي بین
رشته اي

1004005000

10,930 0 2,500 1,875 2,831 3,724 1382 مرکز همکاري هاي تحول و 
پیشرفت(کمک)1 10930 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1004005001

20,659,010 15,224,566 818,061 639,886 1,253,915 2,722,582 0 فصل دفاع 1101000000

20,601,699 15,224,566 814,111 636,571 1,252,755 2,673,696 0 برنامه راهبري اموردفاعی 1101019000

123,234 62,613 9,000 7,800 10,000 33,821 1399 1390 شرکت سهامی صنایع الکترونیک 
ایران

123234 1 ایجاد شبکه ایجاد شبکه فرماندهی و کنترل 
نیروهاي مسلح

ایجاد شبکه فرماندهی و کنترل 
نیروهاي مسلح 1101019004

2,070,000 1,830,046 66,000 38,701 75,356 59,897 1399 1381 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5

380000
90000

16000
5
1

مترمربع
سایت
دانشگاه

احداث
ایجاد سامانه موقعیت یابی

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تامین تجهیزات وتعمیرات 
اساسی  ساختمانها و احداث 1101019005

277,476 27,000 10,000 10,920 18,000 211,556 1399 1386 دانشگاه عالی دفاع ملی 11.066 25075 مترمربع احداث ساختمان
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1101019006

857,600 0 224,000 171,600 410,000 52,000 1394 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران 214400 4 نیرو تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و بازسازي 
منازل سازمانی آجا 1101019007

9,374 0 1,394 1,170 700 6,110 1391 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح 9374 1 بیمارستان تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات بیمارستان شهید 

چمران وزارت دفاع
1101019008

57,737 0 13,000 9,750 10,000 24,987 1390 سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح 57737 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1101019009

270,000 0 90,000 78,000 60,000 42,000 1394 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران 45000 6 دانشگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت دانشگاه

هاي افسري آجا
1101019010
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

8,885 0 836 702 0 7,347 1390 ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی ایران 8885 1 پروژه تعمیرات اساسی و مقاوم سازي

تعمیرات اساسی و مقاوم سازي 
اماکن ستاد کل نیرو هاي مسلح 1101019011

20,570 0 1,859 1,560 3,000 14,151 1390 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح .457 45000 مترمربع تعمیرات اساسی و مقاوم سازي

تعمیرات اساسی و مقاوم سازي 
اماکن وزارت دفاع 1101019012

75,789 50,000 1,022 858 700 23,209 1399 1380 موسسه تحقیقات دفاعی 75789 1 تحقیقات فنی توسعه  فن اوریهاي پیشرفته 
صنایع دفاعی

توسعه فن اوریهاي پیشرفته 
صنایع دفاعی 1101019013

4,641,202 3,755,000 14,000 11,700 25,000 835,502 1399 1375 شرکت سهامی صنایع 
هواپیماسازي ایران - هسا 4641202 1 زیرساخت زیر ساخت و توسعه بال و بدنه 

هواپیما
زیر ساخت و توسعه بال و بدنه 

هواپیما 1101019014

353,466 100,000 25,000 24,960 60,000 143,506 1399 1390 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح 353466 1 زیرساخت زیر ساخت و توسعه سامانه پدافند 

هوایی
زیر ساخت و توسعه سامانه 

پدافند هوایی 1101019015

4,855,181 4,450,000 14,000 11,700 25,000 354,481 1399 1379 سازمان صنایع هوایی نیروهاي 
مسلح

4855181 1 زیرساخت زیر ساخت و توسعه موتور هاي 
هوایی (بالگرد و هواپیما)

زیر ساخت و توسعه موتور هاي 
هوایی (بالگرد و هواپیما) 1101019016

201,716 100,000 20,000 19,500 45,000 17,216 1399 1391 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح

201716 1 زیرساخت زیرساخت صنایع نوین تسلیحاتی، 
ناریه و مهمات

زیرساخت صنایع نوین 
تسلیحاتی، ناریه و مهمات 1101019017

1,802,469 1,173,400 70,000 54,600 130,000 374,469 1399 1389 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح 1802469 1 زیرساخت زیر ساخت هاي صنایع دریایی زیرساخت هاي صنایع دریایی 1101019019

3,794,000 2,602,857 200,000 167,700 349,999 473,444 1399 1389 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح 3794000 1 زیرساخت زیرساخت هاي صنایع قدس زیرساخت هاي صنایع قدس 1101019020

1,160,000 1,073,650 31,000 25,350 30,000 0 1399 1395 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي 
مسلح 1160000 1 زیرساخت زیرساخت دفاع زیرسطحی

ایجاد و توسعه زیرساخت دفاع 
زیرسطحی 1101019021

3,000 0 3,000 0 0 0 1398 دانشگاه عالی دفاع ملی 1500
.1

1
15000

پروژه
متر مربع

تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات دانشگاه عالی دفاع ملی 1101019037

20,000 0 20,000 0 0 0 1398 ستاد مشترك ارتش جمهوري 
اسالمی ایران

285.714
285.714

35
35

بیمارستان
بیمارستان

تامین تجهیزات تخصصی
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات تخصصی بیمارستان 

هاي آجا
1101019038
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

57,311 0 3,950 3,315 1,160 48,886 0
برنامه ارایه خدمات فرهنگی 

عقیدتی حوزه دفاعی 1101022000

26,441 0 1,394 1,170 350 23,527 1382 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
جمهوري اسالمی ایران 26441 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی وتامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1101022001

8,302 0 1,162 975 350 5,815 1382 عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و 
سازمانهاي وابسته 4151 2 پروژه تعمیرات اساسی وتامین تجهیزات

تعمیرات اساسی وتامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1101022002

22,568 0 1,394 1,170 460 19,544 1382 نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی 22568 1 پروژه تعمیرات اساسی وتامین تجهیزات

تعمیرات اساسی وتامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1101022003

11,722,293 4,356,758 1,931,688 1,519,168 345,764 3,568,915 0 فصل حفظ نظم وامنیت عمومی 1102000000

1,513,898 594,999 280,000 183,000 20,000 435,899 0
برنامه کنترل وتامین امنیت 

مرزها 1102004000

1,513,898 594,999 280,000 183,000 20,000 435,899 1399 1381 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 6582.165 230 پاسگاه احداث  پاسگاه مرزي احداث پاسگاه هاي مرزي 1102004001

17,195 0 1,060 897 300 14,938 0
برنامه ارایه خدمات فرهنگی 

عقیدتی حوزه انتظامی-امنیتی 1102008000

17,195 0 1,060 897 300 14,938 1382 سازمان عقیدتی سیاسی نیروي 
انتظامی جمهوري اسالمی ایران 8597.5 2 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تجهیز و بازسازي ساختمانها ي 
عقیدتی سیا سی ناجا 1102008001

6,367,269 2,388,650 967,617 777,900 194,739 2,038,363 0
برنامه راهبري امورامنیتی 

وانتظامی 1102011000

197,679 32,579 38,000 33,420 29,000 64,680 1399 1391 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 6.589 30000 مترمربع احداث ساختمان و تاسیسات

احداث 15 اداره آگاهی، 
تشخیص هویت و انگشت نگاري 1102011001

472,950 150,419 120,000 99,570 19,000 83,961 1399 1391 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 6.306 75000 مترمربع احداث ساختمان و تاسیسات احداث یگان هاي ویژه 1102011002

99,810 54,080 15,000 14,520 2,000 14,210 1399 1390 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 2495.25 40 زاغه احداث 40 زاغه مهمات احداث 40 زاغه مهمات 1102011003
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

110,813 34,700 15,000 15,300 15,000 30,813 1399 1391 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 5.541 20000 مترمربع احداث ساختمان و تاسیسات

احداث مراکز فرهنگی ورزشی  
ناجا 1102011004

401,574 17,196 24,000 23,100 26,504 310,774 1399 1391 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 22.31 18000 مترمربع احداث ساختمان و تاسیسات احداث و تجهیز  ادارات گذرنامه 1102011005

182,272 36,375 17,000 16,830 9,235 102,832 1399 1391 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 12.151 15000 مترمربع احداث ساختمان و تاسیسات

احداث و تجهیز  مراکز راهنمایی
و رانندگی 1102011006

130,774 45,120 18,000 18,360 2,000 47,294 1399 1391 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 16.347 8000 مترمربع احداث ساختمان و تاسیسات

احداث و تجهیز ادارات نظام 
وظیفه عمومی 1102011007

1,887,517 511,500 180,000 148,500 30,000 1,017,517 1399 1379 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 60887.645 31 استان تامین و بازسازي منازل سازمانی 

ناجا
تامین  و بازسازي منازل سازمانی

ناجا 1102011008

1,829,724 894,400 350,000 298,200 45,000 242,124 1399 1379 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 29995.475 61 پروژه احداث ساختمان وتاسیسات

احداث ستادهاي استان و 
شهرستان 1102011014

199,157 47,982 13,617 11,400 2,000 124,158 1399 1383 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 6424.419 31 استان گاز رسانی به اماکن ناجا گاز رسانی به اماکن ناجا 1102011018

574,999 343,299 118,000 98,700 15,000 0 1399 1395 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 18.797 30590 مترمربع احداث ساختمان

احداث 33 ساختمان پلیس فتا 
در سراسر کشور 1102011019

180,000 141,000 39,000 0 0 0 1400 1398 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران

11
70000

10000
1

متر مربع
پروژه

احداث ساختمان و تاسیسات
تامین تجهیزات تخصصی

احداث ساختمان ها و تأمین 
تجهیزات تخصصی ایستگاه هاي 

بازرسی کشور
1102011027

100,000 80,000 20,000 0 0 0 1400 1398 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 30.675 3260 متر مربع احداث ساختمان و تاسیسات ایجاد دانشکده پلیس بین الملل 1102011028

3,644,521 1,373,109 670,000 546,450 127,000 927,962 0
برنامه حفظ نظم وامنیت داخل 

وخارج شهرها 1102012000

1,187,441 490,709 130,000 95,250 17,000 454,482 1399 1378 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 4947.671 240 پاسگاه احداث پاسگاه انتظامی احداث پاسگاه هاي انتظامی 1102012001
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,457,080 882,400 540,000 451,200 110,000 473,480 1399 1378 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 8775.286 280 کالنتري احداث  کالنتري احداث 280 کالنتري 1102012002

106,004 0 8,364 7,020 2,450 88,170 0
برنامه ارتقاي امنیت سازمانی 

حوزه دفاعی 1102022000

35,003 0 2,323 1,950 600 30,130 1382 سازمان مرکزي حفاظت اطالعات 
ارتش جمهوري اسالمی ایران 35003 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1102022001

36,086 0 1,394 1,170 350 33,172 1382 سازمان حفاظت اطالعات وزارت 
دفاع

30086
2

1
3000

پروژه
مترمربع

تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1102022002

34,915 0 4,647 3,900 1,500 24,868 1382 سازمان حفاظت اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی 34915 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1102022003

73,406 0 4,647 3,901 1,275 63,583 0
برنامه ارتقاي امنیت سازمانی 

حوزه انتظامی-امنیتی 1102023000

73,406 0 4,647 3,901 1,275 63,583 1374 سازمان حفاظت اطالعات نیروي 
انتظامی جمهوري اسالمی ایران 36703 2 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تجهیز و بازسازي ساختمانها ي 
حفاظت اطال عات ناجا 1102023001

64,420,707 26,059,958 6,960,532 5,506,956 4,201,229 21,692,032 0 فصل اداره امور قضایی 1201000000

3,203,253 1,409,315 485,000 363,750 276,180 669,008 0 برنامه اظهارنظرپزشکی قانونی 1201004000

129,311 0 1,000 11,250 19,600 97,461 1398 1389 سازمان پزشکی قانونی کشور 36.946 3500 مترمربع احداث ساختمان
احداث ، خرید وتجهیز ساختمان

پزشکی قانونی کرمان 1201004001

2,405,550 1,409,315 383,000 262,500 145,400 205,335 1400 1391 سازمان پزشکی قانونی کشور 25 96222 مترمربع احداث و تجهیز ساختمان
احداث و تجهیز 125 واحد 

پزشکی قانونی 1201004002

157,195 0 1,000 30,000 45,000 81,195 1398 1389 سازمان پزشکی قانونی کشور 44.913 3500 مترمربع احداث ساختمان
احداث، خرید وتجهیز ساختمان 

پزشکی قانونی ارومیه 1201004003

511,197 0 100,000 60,000 66,180 285,017 1381 سازمان پزشکی قانونی کشور 9.294 55000 مترمربع تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1201004004
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
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عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

19,851,643 9,794,304 2,067,005 1,591,205 1,370,177 5,028,952 0
برنامه اقدامات تامینی ومدیریت 

بحران 1201005000

621,250 491,246 1 1 0 130,002 1400 1391 سازمان زندانها و اقدامات تامینی 
و تربیتی کشور 25 24850 مترمربع احداث اردوگاه

احداث اردوگاه 2000 نفره 
فشافویه تهران 1201005001

991,512 0 60,000 37,500 66,045 827,967 1398 1379 * سازمان زندانها و اقدامات تامینی 
و تربیتی کشور

16.525 60000 مترمربع احداث ندامتگاه تهران با ظرفیت 
6000نفر (3 واحد2000 نفره ) احداث ندامتگاه  تهران 1201005002

1,453,999 0 300,000 225,000 251,119 677,880 1381 سازمان زندانها و اقدامات تامینی 
و تربیتی کشور 4.847 300000 مترمربع تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1201005003

8,391,876 2,900,000 1,300,000 1,087,500 776,964 2,327,412 1400 1381 سازمان زندانها و اقدامات تامینی 
و تربیتی کشور 142235.186 59 پروژه مطالعه و احداث 59 ندامتگاه مطالعه و احداث 59 ندامتگاه 1201005004

185,975 50,000 8,000 11,700 28,305 87,970 1399 1388 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
27.757 6700 مترمربع احداث ندامتگاه

مطالعه و احداث ندامتگاه بهبهان
-500 نفره 1201005005

222,200 20,000 19,000 19,500 25,532 138,168 1399 1388 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
33.164 6700 مترمربع احداث ندامتگاه

مطالعه و احداث ندامتگاه 
سلماس- 500 نفره 1201005006

1,128,000 1,112,531 1 1 0 15,467 1400 1388 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
20 56400 مترمربع احداث ندامتگاه

مطالعه و احداث ندامتگاه مرکزي
اهواز - 4500 نفره 1201005007

1,357,289 1,128,360 120,000 7,500 16,983 84,446 1400 1388 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
21.688 62582 مترمربع احداث ندامتگاه

مطالعه و احداث ندامتگاه مرکزي
تبریز - 5000 نفره 1201005008

1,126,476 1,125,561 1 1 0 913 1400 1388 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
18 62582 مترمربع احداث ندامتگاه

مطالعه و احداث ندامتگاه مرکزي
شیراز - 5000 نفره 1201005009

2,236,500 2,235,514 1 1 0 984 1400 1388 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
18 124250 مترمربع احداث ندامتگاه

مطالعه و احداث ندامتگاه مرکزي
مشهد - 10000 نفره 1201005010
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231,876 231,092 1 1 0 782 1400 1388 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
18 12882 مترمربع احداث ندامتگاه

مطالعه و احداث ندامتگاه ورامین
- 1000 نفره 1201005011

1,267,689 500,000 140,000 105,000 92,489 430,200 1400 1386 سازمان زندانها و اقدامات تامینی 
و تربیتی کشور 12676.89 100 بازداشتگاه موقت احداث بازداشتگاههاي موقت

مطالعه واحداث بازداشتگاههاي 
موقت 1201005012

295,824 0 30,000 22,500 37,740 205,584 1398 1387 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
29.174 10140 مترمربع ایجاد فضاي بازپروري و تربیتی

احداث ندامتگاه 750 نفره 
کاشان 1201005013

207,273 0 50,000 45,000 47,000 65,273 1398 1387 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
30.936 6700 مترمربع ایجاد فضاي بازپروري و تربیتی

احداث ندامتگاه 500 نفره 
سمنان 1201005014

133,904 0 40,000 30,000 28,000 35,904 1398 1387 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
36.939 3625 مترمربع ایجاد بازپروري و تربیتی

احداث ندامتگاه 250 نفره 
دامغان 1201005015

465,995 0 85,000 85,500 155,720 139,775 0
برنامه پیشگیري ازوقوع جرم 

درنیروهاي مسلح 1201008000

465,995 0 85,000 85,500 155,720 139,775 1381 سازمان قضایی نیروهاي مسلح 14562.344 32 استان و ستاد تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 

تجهیزات ماشین آالت 1201008001

12,307,064 8,349,343 835,000 478,500 585,648 2,058,573 0 برنامه ثبت اسنادرسمی 1201009000

3,711,000 2,780,105 400,000 247,500 104,570 178,825 1400 1391 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 30 123700 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث و خرید 162 ساختمان 

ثبت اسناد و امالك کشور 1201009001

905,349 0 32,000 3,750 263,958 605,641 1381 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 20.119 45000 مترمربع تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1201009002

940,715 60,000 3,000 2,250 95,000 780,465 1399 1369 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 8.775 107200 مترمربع ایجاد فضاي اداري
تکمیل ساختمانها و احداث 51 
واحد اداري سازمان ثبت اسناد و

امالك کشور
1201009003
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6,750,000 5,509,238 400,000 225,000 122,120 493,642 1400 1383 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 30
30

75000
150000

مترمربع
مترمربع

ایجاد و تامین فضاي اداري
تکمیل ساختمانها

خرید و احداث وتوسعه  
ساختمانهاي ثبت اسناد وامالك 1201009004

25,758,591 6,370,246 2,824,000 2,528,250 1,586,381 12,449,714 0 برنامه رسیدگی به دعاوي 1201012000

566,000 6,000 200,000 150,000 150,000 60,000 1399 1391 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 42.556 13300 مترمربع احداث ساختمان قضایی

احداث ساختمان اداره کل 
دادگستري استان البرز 1201012001

870,001 0 200,000 120,000 150,000 400,001 1398 1391 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 26.935 32300 مترمربع احداث ساختمان قضایی

احداث ساختمان دادگستري کل
شهر تهران 1201012002

1,130,500 805,498 150,000 105,000 0 70,002 1400 1391 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 35 32300 مترمربع احداث ساختمان قضایی احداث مجتمع قضایی اصفهان 1201012003

420,000 132,498 150,000 112,500 0 25,002 1400 1391 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 35 12000 مترمربع احداث ساختمان قضایی احداث مجتمع قضایی خانواده 1201012004

6,476,078 1,000,000 888,000 937,500 400,257 3,250,321 1399 1379 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران

5
24.473

16850
261175

مترمربع
مترمربع

احداث پارکینگ
احداث ساختمان قضایی

احداث و تجهیز 35 مجتمع 
قضایی 1201012005

93,125 0 16,000 12,000 0 65,125 1369 وزارت دادگستري 11.641 8000 مترمربع تعمیرات اساسی وتامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1201012006

4,379,036 0 300,000 300,000 365,511 3,413,525 1381 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 136844.875 32 استان و ستاد تعمیرات  اساسی و تامین تجهیز 

ات
تعمیرات اساسی وتامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1201012007

8,638,851 1,400,000 850,000 712,500 510,613 5,165,738 1400 1379 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 15.956 541410 مترمربع احداث ساختمان قضایی

خرید ، احداث و تجهیز 256 
دادگاه عمومی 1201012008

560,000 538,750 10,000 11,250 0 0 1400 1396 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 35 16000 مترمربع احداث ساختمان قضایی

احداث ساختمان دادگستري کل
شهرکرد 1201012009

875,000 832,500 20,000 22,500 0 0 1400 1396 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 35 25000 مترمربع احداث ساختمان قضایی

احداث مجتمع قضایی خانواده 
اهواز 1201012010

875,000 827,500 20,000 22,500 5,000 0 1400 1396 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 35 25000 مترمربع احداث ساختمان قضایی

احداث مجتمع قضایی شماره3 
شیراز 1201012011
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875,000 827,500 20,000 22,500 5,000 0 1400 1396 دادگستري جمهوري اسالمی 
ایران 35 25000 مترمربع احداث ساختمان قضایی

احداث مجتمع قضایی شماره4 
شیراز 1201012012

228,101 0 80,000 60,000 2,704 85,397 0
برنامه رسیدگی به دعاوي 

تعزیرات حکومتی 1201013000

228,101 0 80,000 60,000 2,704 85,397 1382 سازمان تعزیرات حکومتی 7128.156 32 استان و ستاد تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1201013001

444,205 1 117,027 87,751 22,750 216,676 0 برنامه رسیدگی به دعاوي اداري 1201014000

50,317 1 1 1 0 50,314 1399 1391 دیوان عدالت اداري 1.525 33000 مترمربع احداث ساختمان
احداث ساختمان دیوان عدالت 

اداري 1201014001

393,888 0 117,026 87,750 22,750 166,362 1382 دیوان عدالت اداري 12309 32 استان و ستاد تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1201014002

635,252 0 79,000 58,500 13,500 484,252 0
برنامه رسیدگی به دعاوي 
درنهادهاي شبه قضایی 1201016000

635,252 0 79,000 58,500 13,500 484,252 1386 شوراي حل اختالف(کمک)1 19851.625 32 استان و ستاد تامین تجهیزات
تامین تجهیزات شوراهاي حل 

اختالف 1201016001

324,949 55,749 50,500 29,250 23,629 165,821 0
برنامه رسیدگی به دعاوي مرتبط

باروحانیون 1201017000

50,000 13,409 10,000 3,750 6,135 16,706 1399 1389 دادستانی ویژه روحانیت 20 2500 مترمربع احداث ساختمان
احداث ساختمان اداري دادسراي

ویژه روحانیت اصفهان 1201017001

50,000 14,361 10,000 4,500 5,417 15,722 1399 1390 دادستانی ویژه روحانیت 20 2500 مترمربع احداث ساختمان
احداث ساختمان اداري دادسراي

ویژه روحانیت شیراز 1201017002

50,000 12,701 10,000 4,500 7,077 15,722 1399 1390 دادستانی ویژه روحانیت 20 2500 مترمربع احداث ساختمان
احداث ساختمان اداري دادسراي

ویژه روحانیت کرمان 1201017003

40,000 15,278 4,500 4,500 0 15,722 1399 1390 دادستانی ویژه روحانیت 20 2000 مترمربع احداث ساختمان
احداث ساختمان اداري دادسراي
ویژه روحانیت مشهد و زاهدان 1201017004
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134,949 0 16,000 12,000 5,000 101,949 1381 دادستانی ویژه روحانیت 8996.6 15 واحد اداري تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی وتامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1201017005

453,516 21,000 143,000 78,000 54,723 156,793 0
برنامه رسیدگی به دعاوي 

نیروهاي مسلح 1201018000

335,449 1,000 140,000 75,000 50,949 68,500 1399 1387 سازمان قضایی نیروهاي مسلح 41.413 8100 مترمربع ایجاد دادگاه و دادسراي نظامی احداث دادسراي نظامی تهران 1201018001

118,067 20,000 3,000 3,000 3,774 88,293 1400 1375 سازمان قضایی نیروهاي مسلح 2.5
2.509

23997
23147

مترمربع
مترمربع

ایجاد خانه هاي سازمانی
خرید یا احداث خانه هاي سازمانی

خرید یا احداث خانه هاي 
سازمانی قضات سازمان قضایی 

نیروهاي مسلح
1201018002

748,138 60,000 195,000 146,250 109,817 237,071 0
برنامه نظارت وبازرسی 

ازدستگاهها 1201020000

144,067 60,000 35,000 26,250 0 22,817 1399 1391 سازمان بازرسی کل کشور 36.017 4000 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث ساختمان اداره کل 

بازرسی استان البرز 1201020001

127,208 0 30,000 22,500 28,305 46,403 1398 1391 سازمان بازرسی کل کشور 28.268 4500 مترمربع ایجاد فضاي اداري
احداث ساختمان اداره کل 

بازرسی استان همدان 1201020002

476,863 0 130,000 97,500 81,512 167,851 1381 سازمان بازرسی کل کشور
.964

12
115000

32000
18000

2

مترمربع
مترمربع
باب

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تکمیل ساختمانهاي اداري
خرید ساختمانهاي اداري

خرید، تکمیل، تعمیرات اساسی 
و تأمین تجهیزات و ماشین آالت 1201020003

132,387 0 46,000 39,000 14,108 33,279 0
فصل تحقیق وتوسعه 

درامورقضایی 1202000000

132,387 0 46,000 39,000 14,108 33,279 0 برنامه پژوهش هاي کاربردي 1202001000

132,387 0 46,000 39,000 14,108 33,279 1381 دانشگاه علوم قضایی و خدمات 
اداري 132387 1 دانشگاه تعمیرات اساسی وتامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین  
تجهیزات و ماشین آالت 1202001001

550,449,361 404,139,060 11,251,332 8,329,906 7,906,824 118,822,239 0 فصل انرژي 1301000000

20,311,094 17,393,865 641,000 525,000 428,727 1,322,502 0 برنامه ارایه خدمات هسته اي 1301001000
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1,048,429 703,000 26,000 30,000 20,000 269,429 1400 1379 سازمان انرژي اتمی ایران 209685.8 5 روش ایجاد روش هاي جدید هسته اي 
در بخش کشاورزي و دامی کشور

توسعه علوم هسته اي در 
کشاورزي 1301001001

2,573,822 2,180,000 26,000 30,000 25,000 312,822 1400 1380 سازمان انرژي اتمی ایران 257382.2 10 دستگاه طراحی و ساخت تجهیرات 
پرتودهی

توسعه روش هاي پرتودهی و 
کاربرد آنها 1301001002

1,892,000 1,658,384 26,000 30,000 18,000 159,616 1400 1380 سازمان انرژي اتمی ایران 189200 10 سیستم طراحی و ساخت قطعات، تجهیزات
و دستگاه هاي شتاب دهنده

تحقیق و توسعه شتاب دهنده ها
و کاربرد آنها 1301001003

3,334,769 2,968,000 45,000 45,000 35,000 241,769 1400 1379 سازمان انرژي اتمی ایران 333476.9 10 نوع رادیو دارو تولید و استاندارد سازي روش تولید
رادیو دارو

توسعه کاربرد علوم هسته اي در 
پزشکی و سالمت 1301001004

3,560,074 3,392,000 18,000 22,500 8,727 118,847 1400 1379 سازمان انرژي اتمی ایران 296672.833 12 سیستم طراحی و ساخت سیستم هاي 
هسته اي توسعه علوم هسته اي در صنعت 1301001005

7,902,000 6,492,481 500,000 367,500 322,000 220,019 1400 1395 شرکت مادر تخصصی تولید و 
توسعه انرژي اتمی ایران 7902000 1 راکتور بازطراحی راکتور تحقیقاتی 40 

مگاواتی بازطراحی راکتور تحقیقاتی اراك 1301001006

7,180,159 5,720,471 245,166 172,500 158,610 883,412 0 برنامه ارتقاي ایمنی هسته اي 1301002000

1,069,420 725,496 55,000 45,000 36,613 207,311 1400 1379 سازمان انرژي اتمی ایران

40.24
125.24

4513.865

44.875

1000
7300

35

400

مترمربع
نفر ماه

دستگاه

ایستگاه

احداث، تجهیز و بروزرسانی 
آزمایشگاه مرجع

رتقاء  نظارت بر مراکز کار با پرتو و 
محیط زیست و توسعه سامانه هاي 

نظارت و کنترل
توسعه تجهیزات اندازه گیري 

پرتوهاي یون ساز و غیر یون ساز
توسعه و گسترش و راه اندازي 

شبکه هاي پایش پرتوي و پرتوزایی 
برخط کشور

حفاظت در برابر اشعه 1301002001

6,110,739 4,994,975 190,166 127,500 121,997 676,101 1400 1379 سازمان انرژي اتمی ایران 325.197 19000 نفر ماه حصول اطمینان از ایمنی هسته اي
نیروگاه ها و تاسیسات هسته اي

نظام ایمنی نیروگاهها و 
تاسیسات هسته اي 1301002002
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,795,056 3,149,990 55,000 52,840 0 537,226 0
برنامه برنامه ریزي،نظارت 

ومدیریت برامورنفت وگازوفراورده
هاي نفتی وپتروشیمی

1301003000

1,080,649 862,710 50,000 49,090 0 118,849 1399 1379 شرکت ملی گاز ایران - مادر 
تخصصی

5.701
17.042

180000
3200

مشترك
میلیون متر 
مکعب

افزایش مشترکین گاز طبیعی
صرفه جویی در مصرف  گاز  

طبیعی

ترویج صرفه جوئی و یارانه 
گازرسانی خانوارهاي مستمند - 

بهینه سازي  مصرف انرژي
1301003002

2,714,407 2,287,280 5,000 3,750 0 418,377 1399 1387 شرکت ملی گاز ایران - مادر 
تخصصی 22.62 120000 انشعاب نصب گاز رسانی به روستاهاي کشور 1301003003

10,269,998 7,151,472 550,755 350,794 360,281 1,856,696 0
برنامه توسعه زیرساخت ها و 

راهبري امور هسته اي 1301004000

178,020 0 59,655 45,000 44,700 28,665 1394 پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي 178020 1 پژوهشگاه تامین تجهیزات و ماشین آالت و 
تعمیرات اساسی

تامین تجهیزات و ماشین آالت و
تعمیرات اساسی 1301004001

612,427 0 93,100 52,500 69,936 396,891 1383 سازمان انرژي اتمی ایران
95.792

5996.667
63.622

100
100
50

درصد
درصد
دستگاه

تامین تجهیزات اداري و غیر اداري
تعمیرات اساسی ساختمان ها و 

تاسیسات
خرید ماشین آالت و تجهیزات 

(خود رو)

تامین تجهیزات و ماشین آالت و
تعمیرات اساسی 1301004002

1,108,000 509,324 25,000 22,500 5,000 546,176 1400 1366 سازمان انرژي اتمی ایران 186666.667 6 برنامه جامع تدوین طرح هاي مطالعات 
راهبردي و مدیریتی

مطالعه و تحقیقات راهبردي 
هسته اي 1301004003

1,935,684 1,551,455 88,000 50,794 37,650 207,785 1400 1373 سازمان انرژي اتمی ایران 461.178
461.178

100
4156

نفر ماه
نفر ماه

تامین منابع اطالعاتی و نرم افزاري
تامین و توسعه تجهیزات و 

تاسیسات

توسعه زیر ساخت هاي سخت 
افزاري و پشتیبانی نرم افزاري 1301004004

5,855,867 4,834,000 185,000 105,000 102,415 629,452 1400 1366 سازمان انرژي اتمی ایران 985311.167 6
تاسیسات 
هسته اي طراحی و ساخت و نگهداري 

تجهیزات و تاسیسات هسته اي
توسعه و پشتیبانی تاسیسات 

هسته اي 1301004005

580,000 256,693 100,000 75,000 100,580 47,727 1400 1369 سازمان انرژي اتمی ایران 10000 62 مورد خرید امالك و اراضی واقع در 
حریم ایمنی سازمان

خرید حریم ایمنی سازمان انرژي
اتمی 1301004006
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

30,145,051 11,954,544 2,469,855 1,845,000 1,922,600 11,953,052 0
برنامه توسعه فرآورده هاوچرخه 

سوخت هسته اي 1301010000

4,653,783 1,630,813 350,000 262,500 239,000 2,171,470 1400 1373 شرکت مادر تخصصی تولید مواد 
اولیه و سوخت هسته اي ایران 1597.928 3000 تن ایجاد ظرفیت تولید کنستانتره

احداث کارخانه تولید اکسید 
اورانیوم 1301010001

6,057,791 2,851,208 200,000 375,000 374,000 2,257,583 1400 1369 شرکت مادر تخصصی تولید مواد 
اولیه و سوخت هسته اي ایران 3.797 1648195 کیلومتر مربع مساحت اکتشافی اکتشاف سراسري اورانیوم 1301010002

1,224,274 806,842 110,880 75,000 80,000 151,552 1400 1389 شرکت مادر تخصصی تولید مواد 
اولیه و سوخت هسته اي ایران

210712.333

52678.083
105356.167

1

10
5

واحد 
آزمایشگاهی

سایت
سایت

طراحی و ساخت آزمایشگاه 
آزمایش عملکرد سوخت

مطالعه
مکانیابی دفن پسماندهاي هسته 

اي

ایجاد زیرساخت هاي مورد نیاز 
چرخه سوخت هسته اي 1301010003

2,267,915 863,079 270,000 225,000 233,000 676,836 1400 1379 شرکت مادر تخصصی تولید مواد 
اولیه و سوخت هسته اي ایران

14.472 165000 مترمکعب انجام عملیات جمع 
آوري،کنترل،آمایش،نگهداري و 

دفن پسمانهاي رادیواکتیو
پسمانداري هسته اي 1301010004

4,292,915 1,163,193 710,000 262,500 264,000 1,893,222 1400 1373 شرکت مادر تخصصی تولید مواد 
اولیه و سوخت هسته اي ایران 12.314 360000 تن در سال ایجاد ظرفیتهاي استخراجی تجهیز معادن اورانیوم 1301010005

3,980,000 2,734,118 328,275 225,000 245,000 447,607 1400 1389 شرکت فناوري هاي پیشرفته 
ایران 273333.333 15 دستگاه طراحی و ساخت

توسعه دانش فنی و فناوریهاي 
جدید در حوزه غنی سازي و 

گداخت هسته اي
1301010006

236,370 174,337 9,000 7,500 3,000 42,533 1400 1388 شرکت مادر تخصصی تولید مواد 
اولیه و سوخت هسته اي ایران

240372 1 پروژه ارتقاء سطح محیط زیست در 
ساختگاه هاي موجود چرخه 

سوخت

زیست پاالیش و مطالعات 
محیطی تاسیسات فعال چرخه 

سوخت هسته اي
1301010007

7,432,003 1,730,954 491,700 412,500 484,600 4,312,249 1400 1354 شرکت مادر تخصصی تولید مواد 
اولیه و سوخت هسته اي ایران

22910.189

22910.189

34

300

تن

تن

ایجاد ظرفیت تولید اکسید 
اورانیوممورد نیاز

ایجاد ظرفیت تولید سایر 
محصوالت جانبی

سوخت هسته اي 1301010008

2,937,880 2,101,000 120,000 105,000 111,000 500,880 0 برنامه حفاظت وامنیت هسته اي 1301012000
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,937,880 2,101,000 120,000 105,000 111,000 500,880 1400 1383 سازمان انرژي اتمی ایران
9792.933
9792.933
9792.933

100
100
100

درصد
درصد
درصد

حفاظت از سایت اصفهان ، کرج و 
یزد

حفاظت از سایت بوشهر
حفاظت از سایت تهران

حفاظت از تاسیسات هسته اي 
کشور و دفاع سایبري 1301012001

326,453,878 293,249,543 2,680,549 2,040,000 1,921,700 26,562,086 0
برنامه توسعه نیروگاه هاي هسته

اي 1301013000

25,265,810 0 100,000 112,500 188,700 24,864,610 1398 1373 شرکت مادر تخصصی تولید و 
توسعه انرژي اتمی ایران

23.46

1504.831

1000000

1200

کیلووات

نفر ماه

تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر (و احد
یکم 1000 مگاوات)
مطالعه و طراحی

تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی 
بوشهر 1301013001

300,000,000 292,891,605 2,530,549 1,875,000 1,670,000 1,032,846 1406 1389 شرکت مادر تخصصی تولید و 
توسعه انرژي اتمی ایران 150000000 2 نیروگاه طراحی و ساخت

طراحی و احداث نیروگاه هاي 
جدید هسته اي 1301013002

1,188,068 357,938 50,000 52,500 63,000 664,630 1400 1388 شرکت مادر تخصصی تولید و 
توسعه انرژي اتمی ایران 1188068 1 نیروگاه طراحی و ساخت

طراحی و ساخت نیروگاه قدرت 
متوسط 1301013003

16,458,304 6,532,667 349,500 333,750 274,370 8,968,017 0 برنامه توسعه امور انرژي 1301014000

2,583,635 67,500 35,000 37,500 10,000 2,433,635 1400 1379 *
شرکت مادر تخصصی مدیریت 

تولید، انتقال و توزیع نیروي برق 
ایران - توانیر

3416.542
1477.641
523.425

234
1070
388

مگاوات
مگاوات
مگاوات

افزایش ظرفیت تولید
توان انتقالی شبکه اصلی 20 کیلو 

ولت
توان انتقالی شبکه هاي فوق توزیع 

و انتقال

احداث و تقویت شبکه برق 
چاههاي کشاورزي 1301014001

291,010 0 5,000 7,500 2,743 275,767 1398 1379 سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و 
.بهره وري انرژي برق(ساتبا) 485.017 600 مگاوات امکان سنجی افزایش ظرفیت

افزایش کارایی تولید در 
نیروگاههاي بخاري و گازي 1301014002

1,805,023 1,602,000 40,000 37,500 0 125,523 1400 1390 *
شرکت مادر تخصصی مدیریت 

تولید، انتقال و توزیع نیروي برق 
ایران - توانیر

180502.3
902511.5

5
1

مرکز
میلیون قطعه

مرکز کنترل
نصب کنتور هوشمند

ایجاد فراسامانه ملی هوشمند 
اندازه گیري و مدیریت انرژي 1301014003

61,915 0 5,000 7,500 1,500 47,915 1398 1388 سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و 
.بهره وري انرژي برق(ساتبا) 61915 1 پروژه مطالعه توسعه فن آوري پیل 

سوختی توسعه فناوري پیل سوختی 1301014004
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,306,640 1,292,867 65,000 56,250 168,268 1,724,255 1400 1368
شرکت مادر تخصصی مدیریت 

تولید، انتقال و توزیع نیروي برق 
ایران - توانیر

12866.304 257 مگاوات احداث نیروگاه بادي توسعه نیروگاههاي بادي 1301014005

2,319,398 697,200 90,000 67,500 20,000 1,444,698 1400 1379 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي
برق حرارتی

32.452

127566.89
30616.054

24300

6
25

مگاوات ساعت

مگاوات
حلقه

پرداخت مابه التفاوت خرید 
تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر

احداث نیروگاه
حفر چاههاي زمین گرمائی

فن آوري انرژي هاي نو - بهینه 
سازي مصرف انرژي 1301014006

3,281,706 1,322,400 20,000 22,500 41,344 1,875,462 1400 1379 سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و 
.بهره وري انرژي برق(ساتبا)

17092.219 192 منطقه نمونه کاهش تلفات و انرژي تامین نشده 
در مناطق نمونه

کاهش تلفات وبهینه سازي 
مصرف برق-بهینه سازي مصرف 

انرژي
1301014007

136,907 22,000 20,000 22,500 10,000 62,407 1400 1389 پژوهشگاه نیرو 118.432 1156 مگاوات مطالعه
مطالعه افزایش راندمان 

نیروگاههاي کشور 1301014009

51,446 9,500 4,000 3,750 9,000 25,196 1400 1391 پژوهشگاه نیرو 51446 1 پروژه مطالعاتی مطالعه فن آوري انرژي خورشیدي
مطالعه فن آوري انرژي 

خورشیدي 1301014010

2,309,374 1,239,200 40,000 67,500 9,515 953,159 1400 1379 سازمان انرژي هاي تجدید پذیر و 
.بهره وري انرژي برق(ساتبا) 329.911 7000

هزار بشکه نفت 
خام کاهش مصرف انرژي

یارانه سود تسهیالت و وجوه 
اداره شده براي کاهش شدت 
انرژي - بهینه سازي مصرف 

انرژي

1301014011

11,250 0 5,500 3,750 2,000 0 1398 1382 وزارت نیرو 3.169 3550 نفر ماه مطالعه
مطالعه توسعه بخش انرژي 

کشور 1301014012

300,000 280,000 20,000 0 0 0 1400 1398 شرکت سهامی بهینه سازي 
مصرف سوخت 92.308 3250

هزار بشکه نفت 
خام کاهش مصرف انرژي

پرداخت یارانه سود تسهیالت و 
کمک براي بهینه سازي مصرف 

انرژي در کشور
1301014016

72,993,023 33,447,000 2,605,699 1,618,500 946,316 34,375,508 0 برنامه توسعه امور برق 1301015000

12,713,015 12,300,000 250,000 150,000 4,800 8,215 1403 1391 * شرکت مادر تخصصی تولید نیروي
برق حرارتی

3679.599 3455 مگاوات احداث 23 واحد بخش بخار 
نیروگاههاي سیکل ترکیبی

احداث 23 واحد بخش بخار 
نیروگاههاي سیکل ترکیبی 1301015001
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,581,396 0 3,000 7,500 94,350 1,476,546 1398 1384 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي
برق حرارتی 495.27 3193 هزار متر مکعب احداث مخازن ذخیره سوخت مایع 

نیروگاهها
احداث مخازن ذخیره سوخت 

مایع نیروگاهها 1301015002

522,072 100,000 40,000 37,500 2,000 342,572 1399 1387 شرکت سهامی مدیریت شبکه 
برق ایران 522072 1 مرکز احداث

احداث مرکز دیسپاچینگ ملی و
پشتیبان 1301015003

12,236,423 5,300,000 190,199 150,000 117,400 6,478,824 1403 1381 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي
برق حرارتی 2684.015 4559 مگاوات افزایش تولید نیروي برق

احداث نیروگاه هاي سیکل 
ترکیبی 1301015004

1,324,639 105,000 45,000 33,750 10,000 1,130,889 1400 1374 * شرکت سهامی برق منطقه اي 
هرمزگان

152.983
60.136

3922
12050

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش خطوط
افزایش ظرفیت پست ها انتفال نیروي برق هرمزگان 1301015005

1,449,690 270,000 120,000 52,500 15,000 992,190 1400 1374 شرکت سهامی برق منطقه اي 
آذربایجان

91.047
57.458

6590
14788

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش طول خطوط انتقال
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال انتقال نیروي برق آذربایجان 1301015006

1,188,830 110,000 40,000 30,000 7,000 1,001,830 1400 1374 شرکت سهامی برق منطقه اي 
اصفهان

139.913
49.449

3450
14280

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

...افزایش خطوط انتقال
...افزایش ظرفیت پستها انتقال نیروي برق اصفهان 1301015007

4,220,360 200,000 95,000 75,000 53,890 3,796,470 1400 1369
شرکت مادر تخصصی مدیریت 

تولید، انتقال و توزیع نیروي برق 
ایران - توانیر

609.964
486.303
26.845

918
6699

15000

سیستم
کیلومتر مدار
کیلومتر مدار

پی ال سی
افزایش خطوط انتقال

افزایش خطوط فیبرنوري
انتقال نیروي برق ایران 1301015008

1,268,423 110,000 40,000 30,000 7,000 1,081,423 1400 1374 شرکت سهامی برق منطقه اي 
باختر

97.228
69.27

5194
11021

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

...افزایش  طول  خطوط  انتقال
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال انتقال نیروي برق باختر 1301015009

2,613,667 130,000 50,000 37,500 5,000 2,391,167 1400 1374 * شرکت سهامی برق منطقه اي 
تهران

397
36.789

4024
27621

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش خطوط انتقال وفوق توزیع
افزایش ظرفیت پست هاي انتقال 

وفوق توزیع
انتقال نیروي برق تهران 1301015010

1,556,797 105,000 46,000 34,500 5,000 1,366,297 1400 1374 شرکت سهامی برق منطقه اي 
خراسان

131.897
115.695

4549
8270

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش خطوط انتقال
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال انتقال نیروي برق خراسان 1301015011

4,870,123 1,450,000 650,000 198,750 140,000 2,431,373 1400 1374 شرکت سهامی برق منطقه اي 
خوزستان

187.08
161.256

9087
19659

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش خطوط انتقال نیرو
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال انتقال نیروي برق خوزستان 1301015012

844,485 95,000 40,000 33,750 5,000 670,735 1400 1374 شرکت سهامی برق منطقه اي 
زنجان

207.9
92.217

1924
4820

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش طول خطوط انتقال نیرو
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال انتقال نیروي برق زنجان 1301015013
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

932,622 115,000 50,000 41,250 72,500 653,872 1400 1374 * شرکت سهامی برق منطقه اي 
سمنان

214.59
79.21

2097
6093

مگاولت آمپر
کیلومتر مدار

توسعه و احداث پستها
توسعه و احداث خطوط انتقال نیروي برق سمنان 1301015014

1,938,602 490,000 230,000 138,000 3,648 1,076,954 1400 1374 * شرکت سهامی برق منطقه اي 
سیستان و بلوچستان

120.56
144.888

8040
6690

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش طول خطوط انتقال نیرو
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال

انتقال نیروي برق سیستان 
وبلوچستان 1301015015

1,537,412 105,000 45,000 33,750 5,000 1,348,662 1400 1374 شرکت سهامی برق منطقه اي 
غرب

131.233
80.534

4572
11640

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش خطوط انتقال
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال انتقال نیروي برق غرب 1301015016

2,038,802 90,000 45,000 33,750 32,500 1,837,552 1400 1374 شرکت سهامی برق منطقه اي 
فارس

127.46
48.833

7845
21274

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش طول خطوط انتقال نیرو
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال نیرو انتقال نیروي برق فارس و بوشهر 1301015017

1,384,816 95,000 40,000 30,000 83,900 1,135,916 1400 1374 * شرکت سهامی برق منطقه اي 
کرمان

83.86
197.055

7751
3729

مگاولت آمپر
کیلومتر مدار

احداث ، افزایش ، توسعه پستهاي 
انتقال

افزایش طول خطوط انتقال نیرو
انتقال نیروي برق کرمان 1301015018

1,057,592 220,000 90,000 82,500 5,000 660,092 1400 1374 * شرکت سهامی برق منطقه اي 
گیالن

144.98
88.541

2759
7427

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش خطوط انتقال
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال انتقال نیروي برق گیالن 1301015019

1,168,913 220,000 93,000 32,250 5,000 818,663 1400 1374 شرکت سهامی برق منطقه اي 
مازندران

199.045
54.928

2512
12178

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

افزایش خطوط انتقال نیرو
افزایش ظرفیت پستهاي انتقال انتقال نیروي برق مازندران 1301015020

1,153,237 115,000 50,000 48,750 72,500 866,987 1400 1374 * شرکت سهامی برق منطقه اي یزد 222.4
98.65

2473
6115

کیلومتر مدار
مگاولت آمپر

احداث و اصالح شبکه هاي انتقال
توسعه و احداث پستها انتقال نیروي برق یزد 1301015021

106,551 0 10,000 15,000 1,000 80,551 1381 وزارت نیرو
22

500
29.77

400
2

3250

دستگاه
دستگاه
دستگاه

تامین رایانه
تامین و جایگزینی و خرید خودرو
تجهیزات و ماشین آالت و وسایل 

اداري

تامین تجهیزات و ماشین آالت 1301015022

702,893 95,000 40,000 37,500 40,000 490,393 1400 1376 پژوهشگاه نیرو 14057.86 50 پروژه تحقیقات بنیادي تحقیقات بنیادي نیرو 1301015023

10,561,410 9,000,000 185,000 138,750 0 1,237,660 1403 1385 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي
برق حرارتی 1859.403 5680 مگاوات احداث نیروگاه

ساخت و توسعه نیروگاههاي 
بخاري 1301015024

324,500 0 30,000 37,500 30,000 227,000 1398 1393 وزارت نیرو 108166.667 3 طرح اجراي طرحهاي تامین و توسعه 
برق و آب

کمک به تامین آب و برق 
شهرستان ابوموسی 1301015025
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

118,885 27,000 8,500 7,500 10,000 65,885 1400 1386 پژوهشگاه نیرو 19814.167 6 پروژه مطالعاتی مطالعه
مطالعه آزمایشگاه مرجع صنعت 

برق 1301015026

3,378,003 2,600,000 75,000 67,500 115,828 519,675 1402 1376 شرکت مادر تخصصی تولید نیروي
برق حرارتی 5361.91 630 مگاوات احداث نیروگاه

مطالعه و اجراي نیروگاه ذغال 
سنگی طبس 1301015028

198,865 0 5,000 3,750 3,000 187,115 1398 1395 وزارت نیرو
22.705
71.212

440.625

8500
33
8

مترمربع
دستگاه
مورد

احداث ساختمان
تجهیزات آزمایشگاهی وآموزشی
تدوین استاندارد مصرف انرژي

احداث و تجهیز آزمایشگاه 
واجراي استانداردها 1301015031

59,904,918 23,438,508 1,533,808 1,286,522 1,783,220 31,862,860 0 برنامه توسعه امور برق آبی 1301016000

3,769,770 24,000 200,000 150,000 415,676 2,980,094 1399 1379 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران

13089.479

94244.25

144

20

کیلومتر

کیلومتر

تغییر مسیر جاده.احداث 
تونلها.ساخت و نصب پلهاي مورد 

نیاز
تغییر مسیر لوله نفت

جابجائی راهها و خطوط لوله 
نفت نیروگاه هاي کارون 3 و 4 1301016001

6,852,330 5,246,400 204,000 180,000 385,921 836,009 1402 1388 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 17130.825 400 مگاوات احداث نیروگاه

ساختمان سد و نیروگاه خرسان 
3 1301016002

267,382 94,800 20,000 22,500 32,473 97,609 1399 1391 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 17.192 15553 مگاوات مطالعه نیروگاههاي آبی مطالعه نیروگاههاي آبی 1301016003

7,293,170 5,193,000 127,500 112,500 152,263 1,707,907 1403 1387 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 4862.113 1500 مگاوات احداث نیروگاه آبی نیروگاه آبی بختیاري 1301016004

4,245,411 448,008 208,808 157,772 320,283 3,110,540 1401 1373 * شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران

5513.521
2122.706

385
1000

مگاوات
مگاوات

احداث نیروگاه آبی
احداث نیروگاه تلمبه ذخیره اي نیروگاه آبی رودبار لرستان 1301016005

7,208,170 0 336,500 307,500 325,045 6,239,125 1398 1372 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران

7508.51
3604.085

480
1000

مگاوات
مگاوات

احداث نیروگاه آبی
احداث نیروگاه تلمبه ذخیره اي نیروگاه آبی سیمره 1301016006

6,761,626 0 150,000 112,500 69,078 6,430,048 1398 1372 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 6761.626 1000 مگاوات احداث نیروگاه آبی نیروگاه آبی کارون 4 مخزنی 1301016007

10,289,672 671,400 165,750 146,250 54,950 9,251,322 1400 1372 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 5144.836 2000 مگاوات احداث نیروگاه آبی نیروگاه آبی گتوند علیا 1301016008
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,287,518 2,212,200 10,000 11,250 7,700 46,368 1400 1392 * شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 17596.292 130 مگاوات احداث نیروگاه آبی نیروگاه برق آبی ارس (قره چیلر) 1301016009

2,323,172 1,291,200 90,000 67,500 14,221 860,251 1400 1362 * شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران

9679.883
17599.788

120
66

جایگاه
مگاوات

آماده سازي زیرساخت ها
احداث نیروگاههاي آبی کوچک نیروگاه برق آبی کوچک 1301016010

8,606,697 8,257,500 21,250 18,750 5,610 303,587 1400 1391 * شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 17213.394 500 مگاوات احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ا ي نیروگاه تلمبه ذخیره اي آزاد 1301016011

8,861,355 1,732,250 859,100 619,675 122,397 5,527,933 0
فصل ارتباطات و فناوري 

اطالعات 1302000000

3,513,826 126,250 462,000 373,225 15,465 2,536,886 0
توسعه زیرساخت هاي بخش 
ارتباطات و فناوري اطالعات 1302001000

471,467 0 50,000 45,000 0 376,467 1399 1392 شرکت سهامی ارتباطات 
زیرساخت

849.49 555 ایستگاه توسعه فیبر نوري و لینکهاي 
رادیویی براي اتصال به ایستگاههاي

سیگنال رسانی زمینی

توسعه زیرساخت ارتباطی مورد 
نیاز سیگنال رسانی زمینی صدا و
سیما با استفاده از فیبر نوري و 

لینکهاي رادیویی

1302001001

2,513,608 0 370,000 320,725 5,465 1,817,418 1399 1391 وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات 50272.16 50 ترابیت برثانیه پهناي باند

توسعه زیرساختهاي شبکه ملی 
اطالعات 1302001002

61,573 0 10,000 7,500 0 44,073 1401 1387 وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات

731.445
608.416

1
100

کریدور
درصد

ایجاد بستر
أمین زیرساخت هاي خدمات 

الکترونیک

ایجاد و توسعه بسترهاي ارتقاء 
توان داخلی، خدمات دولت 
هوشمند و محتواي بومی

1302001011

467,178 126,250 32,000 0 10,000 298,928 1400 1383 شرکت ملی پست جمهوري 
اسالمی ایران

13.146
16.753

0

24390
8748

43

نود
ایستگاه

واحد پستی

توسعه شبکه زیر ساخت واحدهاي 
پستی

توسعه شبکه سراسري پیگیري 
وردیابی

قیمت تمام شده خدمات 
ومرسوالت پستی

توسعه فناوري در عملیات پستی 1302001012
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

686,282 0 101,300 78,750 22,500 483,732 0
برنامه توسعه کاربردها و خدمات

بخش ارتباطات و فناوري 
اطالعات

1302002000

360,795 0 45,000 37,500 12,500 265,795 1399 1384 شرکت ملی پست جمهوري 
اسالمی ایران

13.537

5

8000

50500

هزار مکان

هزار مکان

انطباق کد پستی ده رقمی با 
مشترکین دستگاههاي اجرائی 

دولتی و غیر دولتی
بهنگام سازي اطالعات وکدگذاري 

اماکن

بهنگام سازي کد پستی ده رقمی 1302002001

109,301 0 20,000 15,000 0 74,301 1401 1391 * وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات 2376.109 46 خدمت توسعه و تأمین زیرساخت ارائه 

خدمات

ایجاد و توسعه زیرساخت ها و 
خدمات کاربردي بخش ارتباطات

و فناوري اطالعات
1302002003

135,021 0 20,000 15,000 0 100,021 1401 1391 وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات

6.407
4307.852

11.262

90
31
80

درصد
ساختمان فنی

درصد

امکان دسترسی پرسرعت به 
روستاها

ایجاد و توسعه
تأمین زیرساخت چهار خدمت 

الکترونیکی اصلی دولت در 
روستاهاي باالي 20 خانوار

ایجاد و توسعه متوازن منطقه اي
خدمات بخش ارتباطات و  

فناوري اطالعات
1302002010

81,165 0 16,300 11,250 10,000 43,615 1400 1384 سازمان فضایی ایران
5356.65

2435.175
6006

5
10
5

مورد
سیستم
مورد

ایجاد پایگاههاي اطالعاتی
ایجاد سیستمهاي پایش

بستر سازي فرهنگی

توسعه کاربردهاي اطالعات و 
خدمات ماهواره اي 1302002011

2,349,824 775,000 135,000 37,500 0 1,402,324 0
تنظیم مقررات بخش ارتباطات و

فناوري اطالعات 1302005000

616,073 200,000 45,000 37,500 0 333,573 1399 1380 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی

88010.429 7 منطقه توسعه و تجهیز مناطق رادیویی 
 بمنظور انجام وظایف رگوالتوري

PA

تدوین راهکارهاي آزادسازي و 
خصوصی سازي و تنظیم مقررات 1302005001

1,733,751 575,000 90,000 0 0 1,068,751 1401 1379 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی

51490.423
1500

25333.333

26
10
15

مرکز 
مونیتورینگ

الگو
سرویس رادیویی

ایجاد ، توسعه وتجهیز مراکز 
مونیتورینگ

تهیه الگو انتشار امواج در ده نقطه
مدیریت جامع طیف فرکانس

توسعه ارتباطات رادیویی 1302005003

 38

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

621,653 0 25,000 17,250 9,595 569,808 0
توسعه فناوري هاي بخش 
ارتباطات و فناوري اطالعات 1302010000

222,791 0 20,000 17,250 9,595 175,946 1401 1384 سازمان فضایی ایران

16876

39717
20774.75

1

1
8

ایستگاه

آزمایشگاه
ماهواره

بهسازي و توسعه ایستگاههاي 
زمینی اخذ اطالعات ماهواره اي
تأسیس آزمایشگاه ملی فضایی

مشارکت درساخت،پرتاب و بهره 
برداري از ماهواره

توسعه فناوري و ساخت ماهواره 
هاي تحقیقاتی عملیاتی 1302010001

398,862 0 5,000 0 0 393,862 1401 1380 وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات 99715.5 4 فناوري اکتساب و توسعه

توسعه دانش و فناوري هاي 
نوین بخش ارتباطات و فناوري 

اطالعات
1302010002

1,689,770 831,000 135,800 112,950 74,837 535,183 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1302018000

197,661 0 12,900 11,250 0 173,511 1396 وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات

3.527

2955.04

35100

25

مترمربع

واحد

تعمیرات اساسی ساختمانها و 
تأسیسات وزارتخانه

تهیه تجهیزات اداري و فنی

تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات و ماشین آالت 1302018001

39,421 0 10,000 7,500 0 21,921 1384 سازمان فضایی ایران 813.64
1.908

25
10000

واحد
مترمربع

تامین و بهسازي تجهیزات اداري و 
فنی

تعمیرات اساسی ساختمان ها و 
تاسیسات

تأمین تجهیزات و ماشین آالت و
تعمیرات اساسی 1302018002

86,241 0 13,500 11,250 0 61,491 1384 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی

1667.967
579.24
14.48

30
50

500

ساختمان
دستگاه
دستگاه

باز سازي وتعمیرات اساسی 
ساختمانها

تامین تجهیزات وماشین آالت
تعمیرات اساسی تجهیزات وماشین 

آالت

تامین تجهیزات و ماشین آالت و
تعمیرات اساسی سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی
1302018003
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

225,932 18,000 9,000 7,500 10,000 181,432 1399 1384 سازمان فضایی ایران
19.749
7.111

0

10000
4000

40

مترمربع
مترمربع
هکتار

ایجاد و توسعه  ساختمانهاي فنی و
تخصصی

تامین ساختمان ستادي و پژوهشی
تملک زمین ایستگاه ماهدشت

تأمین ساختمان سازمان فضائی 
ایران 1302018004

900,000 803,000 27,000 22,500 45,000 2,500 1399 1394 پژوهشگاه فضایی ایران 23.684 38000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فن آوري تامین فضاهاي پژوهشی 1302018005

98,533 10,000 9,000 7,500 2,500 69,533 1399 1381 شرکت ملی پست جمهوري 
اسالمی ایران

98533 1 پروژه مطالعه و اجراي مقاوم سازي 
ساختمانهاي عملیاتی و مراکز مهم 

شرکت پست ج ا ا

مطالعه و اجراي مقاوم سازي 
ساختمانهاي عملیاتی و مراکز 

مهم شرکت پست ج .ا.ا
1302018006

6,295 0 100 150 0 6,045 1399 1381 وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات

6295 1 پروژه مطالعه واجراي ومقاوم سازي 
ساختمانهاي ورازتخانه

مطالعه و اجراي مقاوم سازي 
مراکز مهم وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات
1302018007

89,315 0 35,000 30,000 5,565 18,750 1384 پژوهشگاه فضایی ایران 89315 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1302018008

24,272 0 10,000 7,500 6,772 0 1396 مرکز ملی فضاي مجازي کشور 24272 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات و ماشین آالت 1302018009

21,500 0 9,000 7,500 5,000 0 1396 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات 2150 10 ساختمان بازسازي و تعمیرات اساسی 

ساختمان
تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات و ماشین آالت 1302018010

600 0 300 300 0 0 1396 دبیرخانه شوراي اجرایی  فناوري 
اطالعات

300 2 ساختمان تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات و ماشین آالت 1302018011

2,406,659,348 1,763,949,612 62,636,098 42,168,936 84,752,348 453,152,354 0 فصل حمل و نقل 1303000000

6,534,476 2,679,176 711,912 450,000 398,370 2,295,018 0 برنامه ارایه خدمات هواشناسی 1303005000

1,177,552 576,338 100,000 75,000 38,000 388,214 1400 1386 سازمان هواشناسی کشور 29438.8 40 مرکز ساماندهی ایستگاه هاي هواشناسی
بهسازي و نوسازي ایستگاه ها و 

مراکز هواشناسی 1303005001

69,934 0 10,000 7,500 5,000 47,434 1381 سازمان هواشناسی کشور 314.67
148.936

200
47

دستگاه
دستگاه

خریدرایانه وسایر تجهیزات 
غیرمصرفی

سایر تجهیزات
تامین تجهیزات و ماشین آالت 1303005002
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

92,807 0 29,718 22,500 5,000 35,589 1384 پژوهشکده هواشناسی و اقلیم 
شناسی 92807 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1303005003

5,194,183 2,102,838 572,194 345,000 350,370 1,823,781 1400 1373 سازمان هواشناسی کشور 5194183 1 شبکه فن آوري اطالعات و مدرنیزه کردن
و تامین تجهیزات هواشناسی

توسعه فن آوري اطالعات 
هواشناسی 1303005005

744,368 30,264 125,000 116,250 65,020 407,834 0
برنامه راهبري توسعه حمل ونقل

جاده اي 1303011000

82,211 0 5,000 3,750 7,280 66,181 1381 وزارت راه و شهرسازي 80
88.44

1000
25

عدد
دستگاه

خرید تجهیزات اداري
سایر تجهیزات تامین تجهیزات و ماشین آالت 1303011001

662,157 30,264 120,000 112,500 57,740 341,653 1400 1353 وزارت راه و شهرسازي
16212.58
311891.5

1.874

6
1

135000

ضابطه
پروژه
کیلومتر

تدوین ضوابط ومقررات زیرساخت 
ها

مطالعات طرح هاي راهبردي
مطالعات مقدماتی و مرحله اول

مطالعات شناسایی و امکان 
سنجی پروژه ها و مطالعات طرح

هاي راهبردي حمل و نقل 
وتدوین ضوابط ومقررات 

زیرساخت ها

1303011002

1,288,030,778 1,063,322,479 24,445,516 17,062,205 44,163,907 139,036,671 0 برنامه توسعه حمل و نقل ریلی 1303015000

32,694,858 25,200,000 1,500,000 1,015,939 1,027,500 3,951,419 1407 1382
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
186827.76 175 کیلومتر احداث راه آهن اتصال  اردبیل به شبکه ریلی 1303015001

8,480,626 8,400,000 1,000 75,750 0 3,876 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
70671.883 120 کیلومتر احداث راه آهن

اتصال احداث راه آهن زنجان - 
تبریز به راه آهن همدان - 

سنندج از مسیر بیجار
1303015002

11,359,566 11,200,000 90,000 61,312 0 8,254 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
141994.575 80 کیلومتر احداث راه آهن اتصال ایالم به شبکه ریلی 1303015003

56,326,498 46,950,000 1,100,000 750,000 2,894,575 4,631,923 1400 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
97114.652 580 کیلومتر مطالعه و اجراي راه آهن اتصال چابهار به شبکه ریلی 1303015004
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

15,366,750 15,300,000 50,000 15,525 0 1,225 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
69848.863 220 کیلومتر احداث راه آهن

اتصال سبزوار- بردسکن- خلیل 
آباد و کاشمر به راه آهن بافق - 

مشهد
1303015005

10,675,506 10,370,000 90,000 67,500 76,000 72,006 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
53377.53 200 کیلومتر احداث راه آهن اتصال دوغارون به شبکه ریلی 1303015006

7,777,349 3,630,000 610,000 240,000 1,316,378 1,980,971 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
29459.655 264 کیلومتر احداث راه آهن

اتصال راه آهن یزد - اقلید به راه
آهن اصفهان- شیراز 1303015007

2,359,344 1,720,000 200,000 158,039 120,000 161,305 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
52429.866 45 کیلومتر احداث راه آهن اتصال سبزوار به شبکه ریلی 1303015008

11,172,895 10,730,000 250,000 189,750 0 3,145 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
72083.2 155 کیلومتر احداث راه آهن اتصال سراب به شبکه ریلی 1303015009

10,915,328 10,660,000 50,000 112,500 13,800 79,028 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
64207.811 170 کیلومتر احداث راه آهن اتصال یاسوج به شبکه ریلی 1303015010

18,098,370 17,200,000 150,000 202,500 93,866 452,004 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
106461 170 کیلومتر احداث راه آهن

احداث آنتن ایستگاه راه آهن 
جوین_اسفراین 

_بجنورد_شیروان
1303015011

8,800,000 8,783,808 1,000 750 0 14,442 1400 1389 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 20000 440 کیلومتر مطالعه و احداث راه آهن

برقی کردن خط دوم راه آهن 
تهران _میانه_تبریز 1303015012

16,266,570 8,200,000 1,500,000 487,500 1,340,000 4,739,070 1399 1384
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
37829.232 430 کیلومتر احداث راه آهن

احداث و برقی کردن راه آهن  
تهران - همدان - سنندج 1303015014
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

7,800,940 7,390,000 200,000 172,500 30,000 8,440 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
47278.424 165 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن اراك - خمین- 
گلپایگان- میمه- اصفهان 1303015015

15,377,406 14,740,000 200,000 82,500 140,000 214,906 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
47755.919 322 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن اصفهان - داران-
ازنا 1303015016

6,563,505 0 300,000 112,500 422,000 5,729,005 1398 1377
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
6583.254 997 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن بافق - مشهد و 
راه آهن تربت حیدریه - سنگان 

- هرات
1303015017

1,402,368 1,400,000 1,000 525 0 843 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
70118.4 20 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن حومه اي قزوین 
- محمدیه 1303015018

38,313,414 37,840,000 200,000 97,500 0 175,914 1400 1390
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
97242.167 394 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن دورود- خرم 
آباد- اندیمشک وآنتنی بروجرد 1303015019

120,220,225 120,000,000 1,000 105,000 65,500 48,725 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
1001835.208 120 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن برقی تهران - 
الریجان- آمل 1303015020

54,437,207 54,180,000 160,000 37,500 50,000 9,707 1400 1393 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
71627.904 760 کیلومتر مطالعه و احداث

احداث راه آهن زاهدان -زابل- 
بیرجند و اتصال آن به راه آهن 

بافق - مشهد
1303015021

154,000,000 149,272,465 10,000 337,500 2,077,937 2,302,098 1400 1379 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 380246.913 405 کیلومتر احداث راه آهن

راه آهن سریع السیر تهران - قم 
- اصفهان و قم - اراك 1303015022

9,000,000 2,886,947 8,000 7,500 0 6,097,553 1400 1380 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 17786.561 506 کیلومتر احداث راه آهن احداث راه آهن شیراز - اصفهان 1303015023

43,062,609 40,980,000 600,000 885,336 50,000 547,273 1400 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
95694.686 450 کیلومتر مطالعه و احداث راه آهن احداث راه آهن شیراز - بوشهر 1303015024
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

28,979,190 19,670,000 530,000 450,000 897,000 7,432,190 1400 1380
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
42932.133 675 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن غرب کشور و 
خط آنتنی نهاوند 1303015025

25,034,884 7,070,000 1,600,000 1,125,000 3,300,000 11,939,884 1400 1381
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
114838.917 218 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن قزوین - رشت -
انزلی 1303015026

7,500,000 3,867,426 8,000 7,500 0 3,617,074 1400 1375 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 13761.468 545 کیلومتر احداث راه آهن احداث راه آهن کرمان - زاهدان 1303015027

43,768,758 43,600,000 30,000 79,725 3,000 56,033 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
84170.688 520 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن گرگان - بجنورد
و راه آهن شیروان-مشهد 1303015028

49,200,000 48,862,560 10,000 172,500 0 154,940 1400 1391 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 99393.939 495 کیلومتر برقی کردن راه آهن

برقی کردن راه آهن گرمسار - 
گرگان - اینچه برون 1303015029

29,703,707 27,360,000 270,000 187,500 492,000 1,394,207 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
46484.674 639 کیلومتر احداث راه اهن

احداث راه آهن گل گهر - نیریز 
- استهبان - فسا - شیراز و 

آنتنی داراب وجهرم و داراب- 
زادمحمود

1303015030

5,395,260 3,750,000 1,170,000 300,000 57,500 117,760 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
59947.333 90 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن مبارکه - سفید 
دشت- شهرکرد 1303015031

6,564,505 1,250,000 180,000 303,750 1,096,000 3,734,755 1399 1380
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
36469.472 180 کیلومتر احداث راه آهن احداث راه آهن مراغه - ارومیه 1303015032

7,500,000 4,236,933 300,000 150,000 1,032,595 1,780,472 1399 1389 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 62500 120 کیلومتر احداث راه آهن

احداث قطار حومه اي تهران - 
ورامین - پیشوا- گرمسار 1303015033
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

4,100,000 3,217,632 1,000 750 0 880,618 1399 1389 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 26623.377 154 کیلومتر احداث راه آهن

احداث قطار حومه اي تهران 
_قم و آنتنی فرودگاه امام 
خمینی و احداث راه  آهن 

کمربندي قم و انتقال و جمع 
آوري راه آهن از داخل شهر قم

1303015034

28,563,928 13,290,000 1,700,000 1,125,000 2,930,000 9,518,928 1400 1379 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
142819.64 200 کیلومتر احداث راه آهن

احداث محور جدید راه آهن 
میانه - تبریز 1303015035

60,000,000 49,277,921 10,000 637,500 10,000,000 74,579 1400 1387 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 61538.461 975 کیلومتر برقی کردن راه آهن

برقی کردن راه آهن تهران - 
مشهد 1303015037

32,000,000 6,346,539 4,050,000 2,587,500 3,040,036 15,975,925 1400 1379 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران

10000
5000

40980.066

216
3501
301

دستگاه
کیلومتر
کیلومتر

احداث گذرگاههاي غیر همسطح
بهسازي ، نوسازي و نگهداري 

خطوط راه آهن
مطالعه و اجراي اصالح مسیر 

محورهاي راه آهن

بهسازي ، نوسازي و نگهداري 
خطوط راه آهن 1303015038

43,000,000 19,527,611 3,667,000 2,325,000 2,638,565 14,841,824 1400 1360 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران

4200
330.271

4000

1867
106272

15

دستگاه
دستگاه

مجموعه

تعمیرات اساسی و بازسازي 
لکوموتیو

تعمیرات، بازسازي و نوسازي 
واگنهاي باري و مسافري

دپوي تعمیراتی

بهسازي ناوگان راه آهن 1303015039

7,000,000 2,531,501 450,000 337,500 533,824 3,147,175 1400 1386 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 58333.333 120 ایستگاه ساماندهی ایستگاه هاي راه آهن

بهسازي و نوسازي ایستگاه هاي 
راه آهن 1303015040

7,000,000 1,918,560 700,000 375,000 390,000 3,616,440 1400 1379 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران

157.083
15500

12000
330

کیلومتر
ایستگاه

بهسازي و نوسازي سیستمهاي 
ارتباطی

بهسازي و نوسازي سیستمهاي 
عالئم

بهسازي ونوسازي عالئم و 
ارتباطات 1303015041

17,000,000 10,556,443 200,000 150,720 150,000 5,942,837 1400 1379 * شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 4828.174 3521

میلیون لیتر نفت
گاز ...صرفه جویی سوخت (25 سال)

توسعه حمل و نقل با راه آهن - 
بهینه سازي مصرف انرژي 1303015042
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

42,000,000 13,615,195 1,520,000 1,021,530 7,805,823 18,037,452 1400 1387 * شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران

60669.456
47663.878
60669.456

120
120
478

کیلومتر
دستگاه
کیلومتر

احداث خطوط فرعی
ایمن سازي تقاطع ها

رفع گلوگاه ها

رفع گلوگاههاي ظرفیتی خطوط 
راه آهن 1303015043

1,000,000 116,050 1,500 1,289 0 881,161 1400 1379 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 29.412 34000 معادل صندلی افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل

ریلی
کمکهاي فنی و اعتباري حمل و 

نقل راه آهن 1303015044

38,239,086 38,000,000 1,000 525 0 237,561 1400 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
71474.927 535 کیلومتر احداث راه آهن

مشارکت در احداث راه آهن 
شیراز - جهرم- الر- بندر عباس 1303015045

300,000 189,023 12,000 9,962 0 89,015 1400 1381 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 300000 1 پروژه مطالعه مقدماتی و مرحله اول

مطالعه و اجراي مقاوم سازي 
شریان هاي  حیاتی شبکه راه 

آهن کشور
1303015046

8,500,000 4,239,298 100,000 75,000 0 4,085,702 1400 1362 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 5008.839 1697 دستگاه خرید انواع واگن مسافري و 

واگنهاي خدماتی افزایش ظرفیت حمل مسافر 1303015047

16,500,000 16,383,984 101,016 15,000 0 0 1400 1395 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 34090.909 484 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن دو خطه برقی 
اصفهان - اهواز و کمک به 

احداث راه آهن شلمچه- بصره
1303015048

36,626,954 36,271,954 310,000 45,000 0 0 1400 1396 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 97933.032 374 کیلومتر حداث راه آهن

احداث راه آهن بم- جیرفت و راه
آهن سیرجان- کرمان 1303015049

28,053,500 28,000,000 1,000 52,500 0 0 1400 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
70133.75 400 کیلومتر مطالعه و طراحی راه آهن

مطالعه و طراحی خطوط ریلی از
بندر امام خمینی (ره) -ماهشهر 

به شهرستان هاي رامشیر و 
رامهرمز به سمت شهرستان 

بهبهان و نورآباد ممسنی

1303015061

5,443,528 5,160,000 100,000 183,528 0 0 1400 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
72580.373 75 کیلومتر حداث راه آهن اتصال فردوس به شبکه ریلی 1303015062
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

5,168,500 5,040,000 1,000 127,500 0 0 1400 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
71784.722 72 کیلومتر احداث راه آهن

احداث راه آهن همه کسی 
(داشبالغ)- اسد آباد- 

تویسرکان- کنگاور- کرمانشاه
1303015063

43,417,644 42,940,629 150,000 0 80,008 247,007 1399 1384 شرکت سهامی راه آهن جمهوري 
اسالمی ایران 255397.906 170 کیلومتر احداث راه آهن احداث راه آهن رشت - آستارا 1303015065

1,081,038,077 679,607,846 36,446,667 24,214,980 39,723,182 301,045,402 0
برنامه توسعه حمل و نقل جاده 

اي 1303016000

13,000,000 4,206,560 350,000 361,238 802,700 7,279,502 1399 1361
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
25896.414 502 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه انزلی - رشت - 
الهیجان - بابلسر - بابل، آمل - 

محمودآباد و ساري - بهشهر
1303016001

10,799,994 3,963,644 500,000 382,500 592,126 5,361,724 1400 1375
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21135.018 511 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه بهشهر - گرگان 
- آزادشهر - بجنورد - شیروان -

قوچان
1303016002

7,522,923 674,769 500,000 412,500 1,040,501 4,895,153 1399 1373
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
28175.741 267 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی شهرضا - 
بهبهان ، بابا میدان - دشت روم 

، لردگان - منج - بیدله، 
گنجگون - سپیدان و لنده 

-تشان

1303016003

3,074,881 570,000 230,000 118,500 75,913 2,080,468 1399 1377
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
4623.881 665 کیلومتر احداث بانددوم

اتصال آزاد راه کاشان - نطنز به 
کاشان - بادرود - اردستان و 

احداث باند دوم کاشان - بادرود 
و اردستان - نائین - اردکان - 

انار- رفسنجان - باغین

1303016004

2,428,333 820,000 120,000 75,000 163,000 1,250,333 1399 1382
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
13490.739 180 کیلومتر احداث باند دوم

احداث  باند دوم راه  
همدان-سنندج 1303016005
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

4,998,510 3,170,000 170,000 103,500 35,000 1,520,010 1400 1381 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
22215.6 225 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث  بزرگراه مشهد- سنگ 
بست -فریمان-تربت جام 

-تایباد-دوغارون
1303016006

1,295,952 688,133 10,000 12,750 5,000 580,069 1399 1365
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7405.44 175 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث  راه اصلی زنجان 
-دانشگاه، تبریز - اهر و جلفا - 

ایواوغلی
1303016007

1,173,864 30,000 20,000 15,000 56,580 1,052,284 1399 1370
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
5335.745 220 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث  راه اصلی هرسین - 
نورآباد، کمالوند - چغلوندي - 

بروجرد، خمین - محالت و ازنا -
شازند

1303016008

12,458,978 9,000,000 61,256 22,500 60,000 3,315,222 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
35597.08 350 کیلومتر احداث آزاد راه

احداث آزاد راه حرم تا حرم(قم- 
گرمسار-مشهد) 1303016009

1,075,329 619,895 144,683 48,000 58,000 204,751 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11948.1 90 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم  اهواز - حمیدیه
- سوسنگرد- چذابه 1303016010

8,100,000 197,395 400,000 496,275 710,000 6,296,330 1399 1379
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
40500 200 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم  رودهن - 
فیروزکوه - قائم شهر 1303016011

4,942,613 1,430,056 160,000 120,000 283,564 2,948,993 1400 1362
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
12114.248 408 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم  شهرضا - 
سورمق - صفاشهر - سعادت 

شهر- مرودشت ،کمربندي شیراز
وپل خان - سه راهی تخت 

جمشید

1303016012

611,068 550,000 4,000 1,500 0 55,568 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
24442.72 25 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم  کرمان - 
کوهپایه 1303016013
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,653,412 1,484,458 45,000 41,250 1,600 81,104 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
53335.871 31 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم  کلیدبر- 
ماسال- پونل 1303016014

2,976,410 2,497,914 85,000 75,000 147,121 171,375 1399 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8754.147 340 کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم  یزد- طبس 1303016015

377,023 119,513 100,000 3,750 5,450 148,310 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
25134.867 15 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم آستانه اشرفیه -
بندر کیاشهر 1303016016

4,477,490 3,841,854 210,000 105,000 59,000 261,636 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
34980.391 128 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم اردبیل- مشکین
شهر- اهر 1303016017

2,466,184 300,000 35,000 18,750 55,000 2,057,434 1399 1368
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
6850.511 360 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث باند دوم اسدآباد - 
کنگاور- صحنه - بیستون - 

کرمانشاه - اسالم آباد و 
کمربندي کرمانشاه و ساوه - 

همدان

1303016018

281,860 127,339 35,000 26,250 5,737 87,534 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
40265.714 7 کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم املش- شلمان 1303016019

4,459,674 360,000 100,000 56,250 97,000 3,846,424 1399 1379
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8744.459 510 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم انار - سیرجان -
بندرعباس 1303016020

4,025,547 1,341,242 590,000 337,500 618,296 1,138,509 1399 1390
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21187.09 190 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم بابامیدان - 
گچساران - بهبهان 1303016021

6,524,221 5,753,916 110,000 105,000 138,085 417,220 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
31981.475 204 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم بابامیدان - 
یاسوج -  سمیرم 1303016022
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

560,280 0 50,000 7,500 86,802 415,978 1398 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
6225.333 90 کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم باغین - بم 1303016023

716,191 198,290 60,000 30,000 101,000 326,901 1399 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
13021.655 55 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم بوئین زهرا - 
دانسفهان- سه راهی رحیم آباد 1303016024

4,612,683 500,000 45,000 60,000 86,700 3,920,983 1399 1375
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7818.107 590 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم تربت حیدریه - 
باغچه - نیشابور- سبزوار-  
شاهرود - دامغان - سمنان 

-گرمسار

1303016025

1,209,827 310,000 200,000 37,500 56,800 605,527 1399 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
10081.89 120 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم تیران - سامان -
چالشتر، کنارگذر شهرکرد و باغ 
بهادران - گردنه رخ - شهرکرد

1303016026

2,074,236 1,285,713 135,000 86,250 157,000 410,273 1405 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
5373.668 386 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم جهرم- الر- 
بندرعباس 1303016027

3,280,936 2,980,000 90,000 30,000 8,523 172,413 1400 1390
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
12151.615 270 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم جیرفت - بافت 
- سیرجان 1303016028

1,244,359 1,200,000 5,000 750 0 38,609 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
37707.848 33 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم جیرفت 
-میانچیل 1303016029

2,513,179 680,000 220,000 110,008 170,128 1,333,043 1399 1381
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
17332.269 145 کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم داران - درود 1303016030

1,640,454 1,051,164 60,000 37,500 50,500 441,290 1399 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
14913.218 110 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم دامنه - خوانسار
- گلپایگان - خمین 1303016031
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,574,768 806,326 150,000 117,450 241,900 259,092 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8117.361 194 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم دلیجان - خمین
- الیگودرز و شازند- ازنا 1303016032

459,518 60,000 100,000 58,500 25,150 215,868 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
4595.18 100 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم رامهرمز - 
بهبهان 1303016033

5,311,637 4,570,698 72,000 60,000 112,797 496,142 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11803.637 450 کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم زاهدان- بیرجند 1303016034

842,434 552,192 18,000 12,000 22,000 238,242 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9795.744 86 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم سراب- بستان 
آباد و اتصال آن به آزاد راه 1303016035

1,656,831 1,490,240 44,000 44,716 3,800 74,075 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
30124.2 55 کیلومتر احداث باند دوم احداث باند دوم سرچم - میانه 1303016036

649,412 286,966 50,000 37,500 34,235 240,711 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
6764.708 96 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم سه راهی ساوه -
نوبران و  اصله - قروه در جزین 

- رزن - دمق - اورقین
1303016037

1,935,492 1,809,200 15,000 5,250 12,862 93,180 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
18791.184 103 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم سه راهی 
سلطانیه- ابهر - تاکستان 1303016038

1,459,517 1,371,547 9,000 6,750 8,000 64,220 1405 1391 * *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
145951.7 10 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم سیاهکل- بازکیا
گوراب - بام سبز دریا 1303016039

470,758 60,000 250,000 34,500 25,300 100,958 1399 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
4803.653 98 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم شهرکرد- بن- 
داران 1303016040
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,669,805 945,414 70,000 69,375 208,500 376,516 1400 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
55660.166 30 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم شهریار - اسالم 
شهر و کنارگذر 1303016041

4,178,802 3,168,332 160,000 150,000 108,211 592,259 1400 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
15477.044 270 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم شیراز - 
فیروزآباد - جم 1303016042

4,150,924 3,230,516 80,000 52,500 74,197 713,711 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
16088.853 258 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم فسا - استهبان 
- قطرویه - سیرجان (با 

مشارکت وزارت نفت)
1303016043

220,000 77,227 10,000 6,750 5,000 121,023 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9565.217 23 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم قائمشهر- 
کیاکال-بهنمیر 1303016044

2,890,243 2,146,736 90,000 56,250 95,515 501,742 1400 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
18064.019 160 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم کبودرآهنگ - 
قیدار - سلطانیه 1303016045

757,889 629,276 42,000 13,500 200 72,913 1400 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
14034.981 54 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم کردکوي - بندر 
ترکمن - آق قال 1303016046

3,668,862 932,724 1,000,000 255,000 267,329 1,213,809 1399 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
13897.204 264 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم لردگان - بروجن
- مبارکه و باند دوم محور پلیس
راه شهر کرد - بروجن و دهاقان 

- بروجن و باند دوم محور 
دوراهی گندمان- 
بلدانجی-گلوگرد

1303016047

3,736,832 500,000 125,000 75,000 289,360 2,747,472 1399 1379
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
14947.328 250 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم مردآباد - 
اشتهارد - بوئین زهرا و ساوه - 

بوئین زهرا - قزوین
1303016048
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,535,973 1,286,666 110,000 90,000 15,000 34,307 1399 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21040.726 73 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم مالثانی - مسجد
سلیمان 1303016049

1,344,772 1,045,486 52,000 15,000 67,000 165,286 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
14941.911 90 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم مالثانی- 
شوشتر- دزفول 1303016050

1,000,000 556,126 50,000 57,488 10,200 326,186 1399 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
17857.143 56 کیلومتر احداث باند دوم

احداث باند دوم نکا به نیروگاه و 
جاده بهشهر به بندر امیرآباد 1303016051

10,743,056 7,291,472 180,000 157,500 600,862 2,513,222 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور

35691.216
35691.216

237
64

کیلومتر
کیلومتر

احداث باند دوم
احداث راه اصلی

احداث باند دوم بروجرد - خرم 
آباد، دم زانوگه- کوهدشت- خرم
آباد، خرم آباد- پل دختر - دره 
شهر و احداث راه اصلی خرم آباد

- سپید دشت

1303016052

9,071,400 6,535,700 250,000 240,000 512,612 1,533,088 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور

28706.962
28706.962

273
43

کیلومتر
کیلومتر

احداث بزرگراه
احداث راه اصلی

احداث بزرگراه اسالم آباد غرب -
قصر شیرین و بهسازي و احداث 

محور سه راهی قازانچی- 
روانسر- پاوه- نوسود و احداث 

راه اصلی گیالنغرب- سومار

1303016056

3,178,732 1,391,528 244,000 190,966 258,662 1,093,576 1399 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
33460.337 95 کیلومتر احداث بزرگراه احداث بزرگراه اهر - تبریز 1303016058

753,860 0 20,000 18,750 47,856 667,254 1398 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
30154.4 25 کیلومتر احداث بزرگراه احداث بزرگراه ایرانشهر - بمپور 1303016059

836,482 100,000 45,000 45,000 64,200 582,282 1399 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
5768.841 145 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه بافق - یزد و 
کنارگذر شهرهاي زارچ و اشکذر 1303016060
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

4,750,841 2,000,000 375,000 300,000 447,250 1,628,591 1400 1384
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
16728.313 284 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه برازجان - 
کنارتخته - قائمیه - بابامیدان و 

شیراز - دشت ارژن - قائمیه
1303016061

10,650,998 8,960,000 210,000 97,500 200,490 1,183,008 1400 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
25359.519 420 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه بم - زاهدان - 
میرجاوه 1303016062

2,032,400 0 55,000 52,500 185,000 1,739,900 1398 1383
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
22582.222 90 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه بندرعباس سه 
راهی میناب - رودان 1303016063

1,688,458 1,058,902 30,000 22,500 59,252 517,804 1399 1385 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
18760.644 90 کیلومتر احداث بزرگراه احداث بزرگراه تاکستان - رزن 1303016064

7,114,610 6,604,990 30,000 33,750 31,000 414,870 1400 1388
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
47430.733 150 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه تبریز- اسپیران -
آقابابا - خاروانا - مرز نوردوز 1303016065

638,493 579,309 26,000 4,500 0 28,684 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
6384.93 100 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه تفت- ابرکوه - 
سورمق 1303016066

2,350,224 2,299,162 5,000 3,750 1,200 41,112 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
39170.4 60 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه خواجه - ورزقان 
- سه راهی آقابابا 1303016067

6,966,347 5,000,000 140,000 75,000 112,797 1,638,550 1400 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
30288.465 230 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه زاهدان - زابل و 
بزرگراه زابل - دوست محمد 1303016068

1,000,000 373,222 60,000 58,500 92,595 415,683 1399 1384 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
23255.814 43 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه ساري - خزر آباد
و  آمل - فریدون کنار 1303016069
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,989,964 1,784,986 60,000 52,500 112,819 979,659 1400 1384
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
23359.094 128 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه شیراز - سپیدان 
- یاسوج 1303016070

5,150,636 2,450,070 150,000 90,000 242,385 2,218,181 1400 1383
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
14716.103 350 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه شیراز - فسا - 
داراب - کهگم 1303016071

3,716,972 2,769,011 100,000 78,466 120,800 648,695 1399 1384
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
30219.285 123 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه صوفیان - 
سلماس 1303016072

1,211,125 699,480 200,000 146,250 4,000 161,395 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
12748.684 95 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه کاشان -مشهد 
اردهال - جمکران- برزك- 

ورکان - موته
1303016073

1,376,085 335,000 95,000 23,250 76,792 846,043 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
29278.404 47 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه کرمان - زرند و 
کمربندي زرند 1303016074

1,074,920 237,043 25,000 18,750 19,800 774,327 1399 1380
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
71661.333 15 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث بزرگراه کنار گذر غربی 
تبریز 1303016076

30,795,503 25,932,347 500,000 187,500 390,793 3,784,863 1405 1374 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
45758.548 673 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی  نمین-آستارا 
-رضوان شهر-شفت - سراوان،  

امامزاده هاشم - قزوین، رشت - 
کالشم پایین-مرجقل- فومن، 
خمام-ضیابر و اردبیل - سرچم

1303016077

343,595 286,000 25,000 7,500 0 25,095 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9817 35 کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی  ایالم - ایوان 1303016078

 55

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,296,421 1,980,000 120,000 15,000 40,000 141,421 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
13917.703 165 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی  پاشنه زاگرس(
حسینیه - سردشت- اللی- 

اندیکا- ایذه- دهدز)
1303016079

6,365,970 3,353,588 80,000 62,250 45,000 2,825,132 1399 1370
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8465.386 752 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی  دشت ارژن - 
کازرون ، الر- کهورستان، الر- 
بستک، الر- جهرم ،گزبلند - 

احمدي - برازجان ،فیروزآباد - 
جم ، سوریان - هرابرجان - 
هرات و  هرات به شهر بابک

1303016080

1,663,487 150,000 20,000 15,000 8,500 1,469,987 1400 1378
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
6183.967 269 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث و بهسازي راه اصلی  
ساوه - سلفچگان،  آوه - قم و 

قم - گرمسار و اتصال به 
کمربندي امام  علی (باحجم 

800 متر) و ایجاد تقاطع غیر 
همسطح در محل آزاد راه قم - 

کاشان

1303016081

510,923 494,992 1,000 6,450 0 8,481 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11353.844 45 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی اتصال پل دختر
به آزاد راه خرم زال 1303016082

547,483 221,769 100,000 82,500 82,000 61,214 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
34217.688 16 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی اردل _گورمیزه
_دوپالن 1303016083

2,881,710 2,700,000 10,000 4,500 5,150 162,060 1399 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
22167 130 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی اسکل آباد - 
گوهر کوه - بزمان 1303016084

1,132,975 694,320 50,000 37,500 68,000 283,155 1399 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11560.969 98 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی باغچه سادات -
سرفاریاب- سرسپیدار 1303016085
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

341,165 300,000 1,000 750 0 39,415 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7107.604 48 کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی بانه - سوته 1303016086

1,088,302 840,000 10,000 33,750 4,200 200,352 1400 1384
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
15547.171 70 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی بناب - محمد 
یار (سه راهی نقده) 1303016087

1,669,853 1,509,838 9,000 3,750 2,250 145,015 1399 1384
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
15903.362 105 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی بهاباد - دربند -
نایبند 1303016088

2,626,197 2,431,594 26,000 18,750 2,000 147,853 1400 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
10942.488 240 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی جندق - 
گرمسار 1303016090

1,500,908 700,000 140,000 120,000 223,458 317,450 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
30018.16 50 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی حمیل - 
کرمانشاه 1303016092

1,720,391 1,397,960 15,000 22,500 20,000 264,931 1399 1385 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
24933.203 69 کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی دالین - نور آباد 1303016093

653,200 434,824 1,000 750 1,200 215,426 1400 1384 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9331.429 70 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی دامغان-فوالد 
محله 1303016094

822,133 210,000 300,000 63,750 11,000 237,383 1399 1386 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
32885.32 25 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی دشتک - 
فارسان 1303016095

2,227,694 1,839,440 18,640 7,500 5,300 356,814 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
13501.176 165 کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی زرند - بافق 1303016096
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

5,040,201 2,693,530 250,000 187,500 401,305 1,507,866 1400 1367
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7802.169 646 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی ساري - 
کیاسر - سمنان و دامغان - 

معلمان - جندق - چوپانان - 
اردکان

1303016097

1,634,730 1,285,872 36,000 33,750 10,100 269,008 1400 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11676.643 140 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی سربیشه - درح 
- میل 78 1303016098

3,144,351 2,000,000 65,000 56,250 83,900 939,201 1399 1383
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
12577.404 250 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی سعادت شهر - 
ارسنجان - خرامه - سروستان -
باب انار و استهبان - نیریز- آباده

طشک - ارسنجان

1303016099

1,056,709 116,498 150,000 15,000 215,500 559,711 1399 1384
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
30191.686 35 کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی سنگر-سیاهکل 1303016100

4,794,739 2,075,000 250,000 172,500 667,904 1,629,335 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
29059.024 165 کیلومتر احداث راه اصلی

بهسازي راه اصلی سنندج - 
مریوان - باشماق 1303016101

772,776 600,000 10,000 4,500 2,500 155,776 1400 1387 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
19319.4 40 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی سه راه دشتک 
- تل سیاه 1303016102

601,044 495,910 25,000 7,500 200 72,434 1399 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
19388.516 31 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی سه راهی محور 
دانسفهان- شامی شاپ 1303016103

4,322,530 2,398,050 100,000 97,500 106,187 1,620,793 1400 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
22750.158 190 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی سورمق - اقلید 
- یاسوج 1303016104
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,200,000 2,344,260 600,000 109,809 10,000 135,931 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
20000 160 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی شهر کرد- 
بازفت و شلمزار- ناغان 1303016105

6,621,746 4,370,000 180,000 97,500 344,714 1,629,532 1400 1370
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
63670.635 104 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی صالح آباد - 
ایالم - حمیل 1303016106

583,330 512,848 15,000 18,750 2,000 34,732 1399 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8333.286 70 کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی طبس - بشرویه 1303016107

1,704,918 1,446,286 10,000 7,500 5,300 235,832 1400 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
10028.929 170 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی قائن - حاجی 
آباد - یزدان 1303016108

3,123,597 1,565,344 60,000 26,250 199,995 1,272,008 1400 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
22311.407 140 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی قزوین - الموت 
- تنکابن 1303016109

5,691,102 2,870,000 200,000 198,750 147,800 2,274,552 1400 1369
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9299.186 612 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی قوچان - بیرم 
آباد-امیراباد- نشیب، چکنه- فتح

آباد- بام - اسفراین- 
سنخواست- جاجرم- میامی

1303016110

7,779,568 7,164,456 125,000 26,250 226,590 237,272 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
47727.411 163 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی کالچاي - 
رحیم آباد - قزوین 1303016111

3,274,066 2,819,060 150,000 143,837 69,350 91,819 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
59528.473 55 کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی کلور - درام 1303016112
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,163,697 1,463,146 60,000 15,000 65,000 560,551 1400 1383
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
12224.277 177 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی کنار تخته - 
کازرون و احداث راه نورآباد 

ممسنی - بابامنیر - میشان علیا 
- بندر گناوه

1303016113

1,695,711 1,078,000 15,000 15,000 20,000 567,711 1400 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
30831.109 55 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی کنار گذر هاي 
قوچان، چناران، نیشابور و 

فریمان
1303016114

585,560 444,162 1,920 1,500 1,420 136,558 1399 1385 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
19518.667 30 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی کنار گذر و پل 
میانه 1303016115

775,812 595,386 5,000 3,750 6,600 165,076 1399 1386 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
77581.2 10 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی کنارگذر 
ایلخچی 1303016116

1,467,587 675,882 180,000 105,000 45,704 461,001 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
16868.816 87 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی گرمسار- 
سیمین دشت - فیروزکوه 1303016118

547,089 500,000 5,000 3,750 0 38,339 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8165.507 67 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی محور داراب - 
ایج - استهبان 1303016119

3,795,182 400,000 130,000 120,000 345,320 2,799,862 1399 1375
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9279.174 409 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی مهاجران - توره
- بروجرد - خرم آباد - پل زال، 

سه راهی فوالد - مالثانی به 
جاده اهواز - اندیمشک و 

کمربندي اراك

1303016120

836,744 300,000 57,000 7,500 60,400 411,844 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
12872.985 65 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی مهر -دارالمیزان
( تبدیل به راه اصلی) 1303016121
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

5,098,028 1,497,456 140,000 90,000 95,000 3,275,572 1400 1379
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11911.28 428 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی میانه - 
میاندوآب، فیروزآباد - آق کند، 
رضوانشهر - خلخال و فیروزآباد 

- خلخال

1303016122

786,546 0 200,000 75,000 31,400 480,146 1398 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
15730.92 50 کیلومتر احداث راه اصلی احداث راه اصلی نازلو - سرو 1303016123

930,916 700,852 35,000 7,500 10,400 177,164 1399 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
12579.946 74 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی نهاوند -  ضیا 
آباد - آبترش 1303016124

843,694 689,710 50,000 63,750 150 40,084 1399 1390
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
10415.975 81 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی نورآباد - مشایخ
- خان زنیان 1303016125

2,007,448 0 130,000 90,000 228,043 1,559,405 1398 1370
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8882.513 226 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی همدان  
-رزن،همدان-مالیر و 

همدان-بیجار
1303016126

1,000,000 717,172 5,000 30,750 1,400 245,678 1399 1372
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8928.571 112 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی وازك - بلده - 
گرمابدر 1303016127

2,713,476 800,000 60,000 22,500 24,700 1,806,276 1399 1375
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8173.12 332 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی یزد - طبس و 
تفت - ابرکوه - سورمق 1303016128

4,262,577 254,501 150,000 112,500 227,661 3,517,915 1399 1385 وزارت راه و شهرسازي 6106.844 698 کیلومتر احداث راه کویري احداث راههاي کویري 1303016129

1,592,848 1,227,940 130,000 52,500 3,600 178,808 1399 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور

9481.238
9481.238

43
125

کیلومتر
کیلومتر

احداث بزرگراه
احداث راه اصلی

احداث کمربندي آران - بیدگل 
و کاشان و اتصال به جاده قم 

گرمسار
1303016130
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

15,971,518 15,766,256 6,720 6,000 8,300 184,242 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
145195.618 110 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث کمربندي امام زاده هاشم
- خمام - آقا سید شریف 1303016131

636,208 200,000 80,000 52,500 49,300 254,408 1399 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21206.933 30 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث کمربندي خمینی شهر -
نجف آباد 1303016132

4,193,472 3,991,006 43,000 9,750 4,400 145,316 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
73569.684 57 کیلومتر احداث بزرگراه احداث کنارگذر اردبیل 1303016134

3,450,961 3,140,000 85,000 18,750 30,000 177,211 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
39215.466 88 کیلومتر احداث بزرگراه احداث کنارگذر کرمان 1303016135

928,798 813,358 15,000 15,000 22,485 62,955 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
10675.839 87 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث محور زرقان - خانه 
زینان(کمربندي شمال شیراز) 1303016136

338,142 96,992 8,490 7,076 0 225,584 1400 1389 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 521.02 649 واحد راهداري احداث و نگهداري واحدهاي 

راهداري

احداث، بهسازي و نگهداري 
واحدهاي راهداري مستقر در 

راهها
1303016137

45,482,389 27,764,552 2,439,450 2,032,875 3,139,565 10,105,947 1400 1393 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 1353.602 33601 کیلومتر ایمن سازي و نگهداري راه

ایمن سازي و نگهداري راههاي 
شریانی کشور 1303016138

37,447 0 1,000 17,250 200 18,997 1398 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
624.117 60 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي  آنتن امیرآباد- بهشهر 
به محور دامغان 1303016139

500,000 349,419 20,000 20,835 13,200 96,546 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
17857.143 28 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي جاده قدیم آمل- بابل 1303016140
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,358,028 595,000 100,000 67,500 23,720 571,808 1399 1386 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
13580.28 100 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي جاده قدیم فسا - داراب 1303016141

1,649,601 551,918 70,000 67,500 234,850 725,333 1400 1384 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
16496.01 100 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه  اصلی شاهرود به 
آزاد شهر 1303016142

949,586 490,774 42,000 37,500 10,850 368,462 1400 1385 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
10550.955 90 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی  بجنورد - 
سنخواست 1303016143

544,297 366,400 10,000 3,750 40,400 123,747 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11580.787 47 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی  رامیان - سه 
راهی شاهرود 1303016144

494,007 410,000 40,000 7,500 4,000 32,507 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21478.565 23 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي راه اصلی  زابل-زهک 1303016145

6,267,981 5,308,696 110,000 90,000 464,807 294,478 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
23301.045 269 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی  صالح آباد - 
مهران - دهلران- اندیمشک 1303016146

1,163,800 1,140,000 1,000 750 0 22,050 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
15313.158 76 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي راه اصلی  قروه - سنقر 1303016147

3,582,530 3,509,094 6,720 5,250 5,900 55,566 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
51179 70 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی  کلیشم- 
دیلمان-سیاهکل 1303016148

318,892 176,769 20,000 18,750 20,400 82,973 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7972.3 40 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي  و احداث تقاطع راه 
اصلی آشتیان - راهجرد- 

فرمهین
1303016149
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

634,825 407,966 30,000 7,500 3,800 185,559 1400 1386 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7935.313 80 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي راه اصلی آق قال - گنبد 1303016150

423,689 20,000 30,000 22,500 62,800 288,389 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
6833.694 62 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي راه اصلی اراك - خمین 1303016151

1,495,149 1,169,256 65,000 75,750 86,800 98,343 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7995.449 187 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی اراك- فرمهین
- خنجین - قهاوند- همدان 1303016152

1,179,254 1,082,870 20,000 22,500 4,070 49,814 1399 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
10720.491 110 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی اسد آباد - 
قروه و اسدآباد - سنقر 1303016153

1,024,744 200,000 90,000 97,500 198,900 438,344 1399 1383
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
25618.6 40 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی اشتهارد-نجم 
آباد-هشتگرد 1303016154

3,458,392 3,338,720 18,000 9,000 10,700 81,972 1405 1391 * *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
128088.593 27 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی انزلی - 
رضوانشهر 1303016155

3,832,463 1,965,000 235,000 112,500 203,606 1,316,357 1400 1368
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11140.881 344 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی اهواز - 
رامهرمز - بهبهان، ماهشهر - 

هندیجان - دیلم ، دارخوین - 
شادگان - خوردورق و  واریانت 

تنگ فنی

1303016156

5,185,198 2,162,984 450,000 187,500 343,668 2,041,046 1400 1370
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
36008.319 144 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی ایذه - باغملک
- هفتگل - نمره یک - قبرسید 

،رامهرمز - نمره یک ،کنار 
گذرهاي شوشتر و دزفول و 
محور کارون 3 - دشت ایذه

1303016157
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

5,667,892 5,288,736 80,000 37,500 450 261,206 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
15443.847 367 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی ایالم- دره 
شهر- آبدانان - دهلران و محور 

ایالم - ملکشاهی- مهران
1303016158

974,807 682,572 23,000 21,075 1,500 246,660 1400 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
15980.443 61 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی ایوانکی - 
کیالن - آبسرد - دماوند 1303016159

7,309,620 4,625,586 170,000 82,500 140,000 2,291,534 1400 1360
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
14474.495 505 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی بستان آباد- 
تبریز - مرند - سه راهی ایو 
اوغلی، میاندوآب - آذرشهر، 

اردبیل - سراب - بستان آباد و 
احداث کمربندي میاندوآب و 

کمربندي بناب

1303016160

1,014,071 850,000 60,000 37,500 1,396 65,175 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
18108.411 56 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی بیجار - 
دیواندره 1303016163

6,665,478 5,320,000 220,000 127,500 50,392 947,586 1400 1383
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11297.42 590 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی تربت حیدریه 
- خواف - سه راهی نشتیفان، 
کالشور - سه راهی سنگان - 
تایباد،  قائن - ابراهیم آباد - 

کالشور و تربت حیدریه - باخرز 
- تایباد

1303016164

2,619,496 1,745,000 250,000 142,500 165,395 316,601 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
18981.855 138 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی تقاطع شهرك 
صنعتی چهاربیشه- امامزاده 
جعفر(ع) و باباکالن - چرام

1303016165

594,080 298,551 90,000 67,500 10,000 128,029 1399 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
15232.821 39 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی 
تویسرکان-کنگاور و 

تویسرکان-گنجنامه همدان
1303016167
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

11,502,620 10,990,626 120,000 112,500 18,200 261,294 1400 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
40360.07 285 کیلومتر بهسازي را ه اصلی

بهسازي راه اصلی جلفا - 
اصالندوز - پارس آباد - بیله 

سوار
1303016168

1,755,214 1,490,000 40,000 30,000 52,900 142,314 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
18283.479 96 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی جوانرود- 
باباجانی- شیخ صله 1303016169

4,575,796 2,820,000 190,000 75,000 172,574 1,318,222 1400 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
22652.455 202 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی جیرفت - 
کهنوج - رودان 1303016170

4,988,233 4,511,190 70,000 60,000 4,400 342,643 1400 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
63951.705 78 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی حسن 
رود-چمخاله -رودسر 1303016171

959,849 351,086 80,000 187,500 25,000 316,263 1400 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8725.9 110 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی دامغان - 
گلوگاه 1303016172

6,214,559 5,650,000 180,000 78,750 50,000 255,809 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
69050.655 90 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی درگز- کبکان 
- قوچان 1303016173

3,268,133 2,500,000 100,000 37,500 160,300 470,333 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
88327.919 37 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی دره شهر - 
آبدانان (کبیر کوه) 1303016174

1,193,127 750,952 65,000 22,500 98,000 256,675 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21693.218 55 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی رامهرمز- 
میداود- باغملک 1303016175

1,450,590 131,715 90,000 22,500 89,061 1,117,314 1399 1381
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11512.619 126 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی زابل-نهبندان 
وراه زابل-میلک 1303016176
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

13,122,897 10,144,612 200,000 37,500 262,000 2,478,785 1400 1361
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11613.183 1130 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی زاهدان - 
خاش- ایرانشهر و راسک - سرباز
- ایرانشهر- بزمان - رستم آباد و
چابهار - نیک شهر - ایرانشهر

1303016177

6,716,128 5,000,000 82,000 61,500 200,087 1,372,541 1400 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
33919.838 198 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی زنجان_تکاب 
و زنجان_بیجار 1303016178

1,700,000 822,030 100,000 48,750 36,877 692,343 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
17894.737 95 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی ساري- 
جویبار- کیاکال، نور - چمستان 

- آمل و نکا - امیرآباد
1303016179

302,205 130,000 20,000 7,500 2,600 142,105 1399 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
6044.1 50 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی سفید دشت - 
زرین شهر 1303016180

4,616,913 3,410,000 200,000 225,000 83,900 698,013 1400 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
13539.334 341 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی سقز - مریوان،
سردشت - پیرانشهر و سقز - 

بانه - سردشت
1303016181

2,262,276 1,869,185 90,000 78,750 90,000 134,341 1404 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
34804.246 65 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی سمنان - 
فیروزکوه 1303016182

452,825 387,000 23,000 3,750 100 38,975 1399 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
5805.449 78 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی سنقر - 
کامیاران 1303016183

5,996,322 5,416,684 150,000 105,000 15,000 309,638 1400 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
119926.44 50 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی رضی - امیر 
کندي -لنگان - گرمی-  بیله 

سوار
1303016184
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,207,375 110,000 10,000 8,250 2,400 1,076,725 1399 1370
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
1950.525 619 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی سیرجان - 
بندر عباس، سیرجان - کرمان، 

شهرضا - سمیرم و شیراز - 
جهرم

1303016185

1,366,320 1,000,000 40,000 26,850 16,300 283,170 1400 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
26275.385 52 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی شریف آباد - 
پاك دشت و احداث کمربندي 

پاکدشت
1303016186

940,074 624,038 10,000 22,500 5,160 278,376 1400 1387 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7460.904 126 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی فردوس - 
سرایان - افریز - روم 1303016187

1,931,633 1,705,462 90,000 82,500 0 53,671 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
27594.757 70 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی فسا - جهرم -
قیر و کارزین 1303016188

1,914,760 1,000,000 50,000 54,000 95,852 714,908 1400 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
12514.771 153 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی فیروز آباد - 
قیر - خنج 1303016189

4,499,889 987,388 320,000 157,500 239,528 2,795,473 1400 1374
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
10975.339 410 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی فیض آباد - 
بجستان - فردوس - دیهوك، 

گناباد- فردوس و تربت حیدریه 
- بیرجند

1303016190

1,244,232 1,200,000 1,000 7,500 300 35,432 1400 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
14139 88 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی قروه - سریش
آباد - بیجار 1303016191

1,654,689 1,126,868 80,000 48,750 8,121 390,950 1400 1385 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9676.544 171 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی کازرون - 
فراشبند - فیروز آباد 1303016192
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,361,308 1,670,000 300,000 61,125 119,300 210,883 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
17362.559 136 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی کامیاران - 
مریوان و احداث تونل و راه 
اورامانات (سرواباد به هجیج)

1303016193

6,000,000 4,211,964 76,800 75,000 40,000 1,596,236 1399 1358
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
28571.429 210 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی کرج - 
چالوس، ري - ورامین و واریانت 

گردنه امامزاده هاشم در محور 
هراز و محور مرزن آباد- 

کالردشت

1303016194

5,229,466 2,860,000 230,000 52,500 169,051 1,917,915 1400 1381
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9998.979 523 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی کرمان ـ بافت 
و محور کرمان - دیهوك 1303016195

229,276 213,286 500 375 0 15,115 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7396 31 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی کوثر به 
خلخال(کوثر به پروج) 1303016197

1,707,722 750,000 67,000 26,250 126,269 738,203 1400 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9331.814 183 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی المرد - خنج و
عالمرودشت - گله دار 1303016198

963,534 485,000 70,000 82,500 40,300 285,734 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
13764.771 70 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی لشکرك - 
آهار - دیزین - جاده چالوس 1303016199

3,568,761 3,355,000 60,000 2,250 150 151,361 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21116.929 169 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی محور بافت- 
حاجی آباد 1303016200

1,053,243 262,598 90,000 71,250 112,762 516,633 1399 1383
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
4163.016 253 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی محور نایین - 
انارك - خور - طبس 1303016201
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

653,878 601,592 15,000 12,000 0 25,286 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7784.262 84 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی مرودشت - 
تخت طاوس - ارسنجان 1303016202

1,345,626 800,000 85,000 78,750 96,850 285,026 1399 1390
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
29902.8 45 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی مرودشت - 
درودزن 1303016203

1,759,963 1,070,647 67,000 37,500 51,883 532,933 1399 1387
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
14079.704 125 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی مسجد 
سلیمان - بازفت 1303016204

3,293,748 3,178,600 28,000 6,000 10,000 71,148 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
19261.684 171 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی مالسرا - 
شفت - زنجان 1303016205

1,780,897 1,046,866 65,000 33,000 20,628 615,403 1400 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
17808.97 100 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی منجیل - سه 
راهی طارم 1303016206

1,154,537 1,102,762 5,000 8,250 0 38,525 1400 1389 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
10690.157 108 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی مهاباد 
-سردشت 1303016207

661,180 400,000 30,000 30,000 0 201,180 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
60107.273 11 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی مهران - مرز 
عراق و کنارگذر شهر مهران 1303016208

2,639,991 1,957,264 70,000 78,750 53,100 480,877 1400 1386 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
8328.047 317 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی میاندوآب - 
شاهین دژ- تکاب 1303016209

569,058 246,719 40,000 41,250 7,350 233,739 1399 1386
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9484.3 60 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی نهاوند - 
بروجرد 1303016210
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

11,000,000 7,093,300 500,000 375,000 464,806 2,566,894 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
84615.385 130 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي راه اصلی هراز 1303016211

1,902,196 800,000 180,000 225,000 350,500 346,696 1399 1383
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
34585.382 55 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی 
طالقان-هشتگرد-کرج 1303016212

686,581 220,000 30,000 15,000 5,000 416,581 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
34329.05 20 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي گردنه قالجه 1303016213

3,425,607 3,010,000 50,000 33,750 38,400 293,457 1400 1391
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21681.057 158 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي محور اسالم آباد غرب- 
پل دختر 1303016214

3,353,255 2,935,000 165,000 26,250 105,045 121,960 1400 1394
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
35672.926 94 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي محور بم - جیرفت 1303016215

1,212,220 544,236 100,000 90,000 225,717 252,267 1400 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
9397.054 129 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي محور قدیم قم - تهران 1303016216

712,242 200,000 22,570 21,750 60,041 407,881 1399 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
15827.6 45 کیلومتر بهسازي راه اصلی بهسازي محور قم - نیزار 1303016217

2,874,514 920,000 180,000 45,000 335,812 1,393,702 1400 1385
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
17965.713 160 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی  شیراز - 
جهرم 1303016218

690,563 0 8,490 7,076 0 674,997 1384 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي

37.201 18563 کیلومتر تجهیز عالئم و تجهیزات ایمنی 
براي راههاي شریانی

تامین تجهیزات و ماشین آالت و
عالئم ایمنی راههاي شریانی 

کشور
1303016219

 71

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

918,645 750,000 45,000 41,250 2,900 79,495 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
19138.438 48 کیلومتر بهسازي راه اصلی

تبدیل محور فرعی الر - المرد به
راه اصلی 1303016220

1,240,915 430,000 100,000 37,500 40,000 633,415 1400 1363 وزارت کشور 160.325 7740 کیلومتر تکمیل راه هاي مرزي تکمیل راههاي مرزي 1303016221

100,715 10,000 10,000 3,750 10,100 66,865 1399 1391 وزارت راه و شهرسازي 3248.871 31 استان مطالعات تفصیلی
تکمیل مطالعات تفصیلی 

طرحهاي حمل و نقل 1303016222

23,325,872 4,935,292 1,828,532 1,265,444 1,837,258 13,459,346 1400 1384 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 18223.338 1280 مورد اصالح نقاط حادثه خیز راههاي 

شریانی

حذف و اصالح نقاط حادثه خیز 
در راههاي شریانی کشور با 
اولویت مسیرهاي پرتردد

1303016223

6,389,887 4,214,688 883,575 736,313 471,750 83,561 1400 1394 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 127.798 50000 کیلومتر روکش آسفالت و ایمن سازي راه

روکش آسفالت و ایمن سازي راه
هاي اصلی و فرعی غیرشریانی 1303016224

663,536 10,000 8,492 7,076 0 637,968 1400 1379 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 35.093 18908 دستگاه افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل

جاده اي
کمکهاي فنی و اعتباري حمل و 

نقل جاده اي 1303016225

14,217,633 2,000,000 34,712 44,250 140,000 11,998,671 1400 1376 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
117501.099 121 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه  
تهران - شمال 1303016226

3,067,257 300,000 9,000 7,500 16,854 2,733,903 1399 1381
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
29492.856 104 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه  
خرم آباد - پل زال 1303016227

9,856,467 2,850,000 131,500 60,000 70,672 6,744,295 1400 1384 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
26639.1 370 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
اصفهان-شیراز 1303016228

8,849,631 8,000,000 4,311 3,750 0 841,570 1400 1386 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
49164.617 180 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه پل 
زال - اندیمشک - اهواز 1303016229
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

4,983,544 3,000,000 13,613 11,250 25,000 1,933,681 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
49835.44 100 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
تبریز - ارومیه 1303016230

31,643,773 30,000,000 74,869 176,250 288,060 1,104,594 1400 1386 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
126575.092 250 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
تبریز - بازرگان 1303016231

1,428,553 1,000,000 9,000 7,500 16,000 396,053 1399 1389 * شرکت سهامی عمران شهرهاي 
جدید، مادر تخصصی 71427.65 20 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
تبریز_شهر جدید سهند 1303016232

2,167,186 1,600,000 6,806 11,250 34,060 515,070 1400 1379 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
61919.6 35 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
تهران - رودهن 1303016233

3,393,728 1,000,000 136,125 225,000 491,000 1,541,603 1399 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
199631.059 17 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
تهران - کرج( ادامه اتوبان همت) 1303016234

9,822,095 4,633,438 980,000 127,500 463,200 3,617,957 1400 1381 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
65480.633 150 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
رشت - قزوین 1303016235

3,393,950 1,300,000 13,613 11,250 21,000 2,048,087 1399 1375
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
11908.596 285 کیلومتر احداث ازادراه

مشارکت در احداث آزاد راه 
زنجان - تبریز 1303016236

14,293,163 8,000,000 159,720 52,500 55,000 6,025,943 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
48451.4 295 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
قم-سلفچگان - اراك- خرم آباد 1303016238

7,553,885 7,500,000 11,344 2,250 0 40,291 1400 1381 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
25179.617 300 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
سیرجان - بندر عباس 1303016239

8,012,234 8,000,000 6,806 3,000 0 2,428 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
34835.8 230 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
شیراز- بوشهر 1303016240
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

12,692,782 6,490,435 133,438 60,000 30,000 5,978,909 1399 1393 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
62835.554 202 کیلومتر احداث آزادراه

مشارکت در احداث آزاد راه کنار
گذر جنوبی تهران (آبیک - 

چرمشهر) و آزاد راه کمربندي 
پاکدشت

1303016241

7,146,793 5,828,914 81,675 750 10,000 1,225,454 1400 1383 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
32192.761 222 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه کنار
گذر شمالی مشهد و مشهد - 

قوچان
1303016242

1,963,864 1,000,000 13,613 7,500 0 942,751 1399 1375
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21820.711 90 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه کنار
گذر غربی اصفهان 1303016243

4,626,439 4,000,000 13,613 15,000 8,982 588,844 1400 1393 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
105146.341 44 کیلومتر احداث آزادراه

مشارکت در احداث آزاد راه کنار
گذر قائم شهر - ساري 1303016244

9,218,139 8,000,000 13,613 6,000 8,000 1,190,526 1400 1391 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
100197.163 92 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت در احداث آزاد راه 
مراغه - هشترود -نقده- 

تمرچین
1303016245

10,800,690 10,000,000 50,000 71,250 100,000 579,440 1400 1392 * سازمان منطقه آزاد تجاري ـ 
صنعتی قشم 4320.276 2500 مترطول احداث پل

مشارکت در احداث پل خلیج 
فارس (قشم) 1303016246

4,035,044 3,000,000 7,941 3,750 4,000 1,019,353 1400 1383 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
44833.822 90 کیلومتر احداث آزاد راه

مشارکت دراحداث آزادراه کنار 
گذر شرقی اصفهان 1303016247

1,904,917 832,334 212,288 176,906 200,000 483,389 1400 1391 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 272.131 7000 دستگاه تعمیر و نگهداري ابنیه فنی

مطالعه و اجراي تعمیرات اساسی
و نگهداري پلهاي بزرگ و ابنیه 

فنی راههاي کشور
1303016248

14,450,327 4,106,854 684,405 570,338 660,166 8,428,564 1400 1370 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 1198.998 12052 کیلومتر روکش آسفالت راههاي شریانی

نگهداري راههاي شریانی 
محورهاي جنوب و جنوب غربی 1303016249
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

11,612,309 3,299,652 509,490 424,575 566,100 6,812,492 1400 1370 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 824.972 14076 کیلومتر روکش آسفالت راههاي شریانی

نگهداري راههاي شریانی 
محورهاي شرقی 1303016250

12,454,301 3,727,808 551,948 459,956 612,485 7,102,104 1400 1370 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 1464.35 8505 کیلومتر روکش آسفالت راههاي شریانی

نگهداري راههاي شریانی 
محورهاي شمال و غرب 1303016251

32,597 10,000 1,887 1,415 0 19,295 1400 1391 سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي 1051.516 31 استان تامین ماشین آالت

نوسازي ناوگان ماشین آالت 
راهداري 1303016252

42,192,200 32,304,711 1,638,500 607,500 1,284,983 6,356,506 1400 1383 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
48219.657 875 کیلومتر بهسازي راه اصلی

کریدور بزرگراهی غرب کشور - 
بازرگان تا بندر امام خمینی (ره)

شامل مسیرهاي 
(ایواوغلی-خوي-سلماس، ارومیه

- میاندوآب، میاندوآب - 
کرمانشاه، سه راهی بیستون - 

هرسین - نورآباد، نورآباد - خرم 
آباد، کمربندي غرب اندیمشک و

کمربندي جنوب و غرب اهواز)

1303016253

35,827,202 19,062,000 850,000 690,000 5,170,086 10,055,116 1400 1370
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
21766.222 1646 کیلومتر بهسازي راه اصلی

احداث کریدور بزرگراهی نوار 
ساحلی جنوب کشور-کنارك تا 

شلمچه شامل مسیرهاي 
کنارك-بندعباس، کشتی 
سازي-سه راه خمیر، بند 

خمیر-بندر لنگه-عسلویه، 
کنگان-خور موج-چغادك، 

بوشهر - گناوه - دیلم - 
هندیجان، هندیجان - ماهشهر -

آبادان، پل شهدا - شلمچه و 
اهرم - برازجان

1303016254
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

40,000,000 12,668,180 1,300,000 1,320,092 2,420,000 22,291,728 1399 1395 وزارت راه و شهرسازي 1290.321
194.175

15500
103000

کیلومتر
کیلومتر

توسعه و تکمیل راههاي روستایی
روکش آسفالت راههاي روستایی

توسعه و تکمیل راههاي 
روستایی 1303016255

2,690,000 2,510,000 90,000 75,000 15,000 0 1400 1396
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
40149.254 67 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی خوي- قطور- 
رازي 1303016256

1,488,061 1,480,000 4,311 3,750 0 0 1400 1396 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
19840.813 75 کیلومتر احداث آزاد راه احداث کمربندي قم 1303016257

1,276,250 1,200,000 50,000 26,250 0 0 1400 1396
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
23634.259 54 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه اصلی نقده- 
پیرانشهر- تمرچین 1303016258

2,135,000 1,920,000 80,000 135,000 0 0 1400 1392
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
19768.519 108 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی خرامه به 
بزرگراه استهبان - نی ریز 1303016261

1,030,000 995,000 20,000 15,000 0 0 1399 1395
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
18727.273 55 کیلومتر بهسازي راه اصلی

احداث محور چهار خطه نهاوند -
سه راهی کنگاور در کرمانشاه 1303016265

1,532,500 1,250,000 170,000 112,500 0 0 1400 1395
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
27863.636 55 کیلومتر احداث باند دوم

دوبانده نمودن مسیر بیستون  
سنقر 1303016271

1,494,500 1,370,000 70,000 22,500 0 32,000 1400 1393
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
43955.882 34 کیلومتر احداث راه اصلی بهسازي محور زرند - کوهبنان 1303016273

825,000 790,000 10,000 15,000 10,000 0 1400 1395
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
20625 40 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي محور سه راهی دولت 
آباد - زرین دشت 1303016280

4,252,500 4,200,000 30,000 22,500 0 0 1400 1395
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
24300 175 کیلومتر احداث باند دوم

چهار خطه نمودن راه بجنورد- 
اسفراین- سبزوار 1303016282
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

160,000 80,000 40,000 30,000 10,000 0 1399 1393
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
571.428 280 متر مطالعه و احداث پل

مطالعه و احداث پل شهید 
ناجیان شوش و راه هاي اطراف 

آن
1303016293

1,460,000 1,332,000 68,000 60,000 0 0 1400 1396
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
25172.414 58 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي ارسنجان -کره اي - 
مزایجان- بوانات 1303016299

2,860,000 2,740,000 60,000 60,000 0 0 1400 1396
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
23064.516 124 کیلومتر بهسازي راه اصلی

تبدیل محور فرعی ارسنجان- 
کره اي - هرات به راه اصلی 1303016300

760,000 650,000 50,000 60,000 0 0 1400 1396
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
18095.238 42 کیلومتر بهسازي راه اصلی

تبدیل راه فرعی بوانات  - 
صفاشهر به راه اصلی 1303016301

2,875,000 2,680,000 120,000 75,000 0 0 1400 1397 وزارت راه و شهرسازي 23000 125 کیلومتر احداث راه اصلی احداث محور گناوه- دوگنبدان 1303016302

3,058,500 3,000,000 21,000 37,500 0 0 1399 1389
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
87385.714 35 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه اصلی یاسوج - سی 
سخت 1303016303

18,075,188 18,000,000 22,688 52,500 0 0 1400 1397 *
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
97703.719 185 کیلومتر احداث آزاد راه

احداث آزاد راه همدان- اسداباد-
کنگاور- کرمانشاه 1303016304

1,005,000 900,000 60,000 45,000 0 0 1400 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
24512.192 41 کیلومتر بهسازي راه اصلی

چهارخطه کردن محور نهاوند - 
آورزمان - مالیر 1303016305

3,195,000 3,000,000 90,000 105,000 0 0 1400 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
27076.271 118 کیلومتر بهسازي راه اصلی

بهسازي راه قاضی خان- بدره - 
لومار، مورموري- دهلران، انجیر-

گرازان
1303016306

2,022,500 1,770,000 140,000 112,500 0 0 1400 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
28090.278 72 کیلومتر احداث راه اصلی

مطالعه و اجراي جاده الیگودرز- 
مسجد سلیمان 1303016307
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,085,000 2,940,000 70,000 75,000 0 0 1400 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
28045.454 110 کیلومتر احداث باند دوم

مطالعه و اجراي باند دوم محور 
شادمهر- کاشمر- بردسکن- انابد 1303016308

353,500 280,000 36,000 37,500 0 0 1399 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
23566.666 15 کیلومتر احداث بزرگراه

احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه-
شاندیز 1303016309

3,205,250 3,040,000 100,000 65,250 0 0 1400 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
7875.307 407 کیلومتر احداث راه اصلی

احداث راه قوچان- امامقلی- 
باجگیران، سبزوار- 
بردسکن-بجستان، 

سرخس-مشهد، دیهوك- نایبند

1303016310

4,283,500 4,200,000 1,000 82,500 0 0 1400 1397
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهاي حمل و نقل 

کشور
27635.483 155 کیلومتر بهسازي راه اصلی

چهاربانده نمودن راه سنگان- 
نشتیفان- خواف- رشتخوار- 

تربت حیدریه
1303016311

22,026,275 14,350,001 407,003 100,501 63,869 7,104,901 0 برنامه توسعه حمل و نقل هوایی 1303017000

837,220 700,000 30,000 37,500 0 69,720 1400 1391 شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی
ایران 837220 1 فرودگاه احداث فرودگاه احداث فرودگاه سقز 1303017001

409,943 0 1 1 0 409,941 1381 سازمان هواپیمایی کشوري
28382.33

811.99

3

400

فروند

قطعه

تعمیر و نگهداري هواپیماي 
فالکن(بطورسالیانه)

خرید تجهیزات اداري،فنی و 
تاسیساتی

تامین تجهیزات و ماشین آالت 1303017002

48,175 0 1,000 750 0 46,425 1398 1390 شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی
ایران 48175 1 فرودگاه تعمیر و تجهیز فرودگاه

تعمیر و تجهیز فرودگاه بین 
المللی شیراز 1303017003

91,694 0 15,000 7,498 5,000 64,196 1381 مرکز آموزش عالی هوانوردي و 
فرودگاهی کشور 91694 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1303017004

1,449,159 250,000 310,000 7,500 58,869 822,790 1399 1389 شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی
ایران 1449159 1 فرودگاه احداث فرودگاه توسعه فرودگاه رامسر 1303017005
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

321,106 1 1 1 0 321,103 1399 1385 سازمان هواپیمایی کشوري 160552.5 2 فروند خرید هواپیما
خرید هواپیماي آزمایش 

استاندارد پرواز 1303017006

2,221,713 2,000,000 1 1 0 221,711 1399 1379 سازمان هواپیمایی کشوري 511.326 4345 صندلی افزایش ظرفیت ناوگان مسافري 
هوایی

کمکهاي فنی و اعتباري حمل و 
نقل هوایی 1303017007

1,478,673 1,400,000 1,000 750 0 76,923 1400 1389 شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی
ایران 1478673 1 فرودگاه مشارکت در احداث فرودگاه

مشارکت در احداث فرودگاه 
ولیعصر 1303017008

15,168,592 10,000,000 50,000 46,500 0 5,072,092 1400 1386 * شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی (ره) 15168592 1 فرودگاه احداث فرودگاه

مشارکت وتکمیل فرودگاه بین 
المللی امام خمینی (ره 1303017009

8,285,374 3,959,846 500,000 225,000 338,000 3,262,528 0 برنامه توسعه حمل و نقل دریایی 1303018000

3,485,749 1,050,000 110,000 60,000 124,000 2,141,749 1400 1366 * سازمان شیالت ایران 139429.96 25 بندر احداث بندر صیادي احداث بنادر صیادي 1303018002

2,208,239 940,000 200,000 90,000 104,000 874,239 1400 1374 * سازمان شیالت ایران 157731.357 14 بندر احداث بندر بهسازي بنادر صیادي 1303018003

2,591,386 1,969,846 190,000 75,000 110,000 246,540 1400 1388 * سازمان شیالت ایران 370198 7 بندر احداث و بهسازي بندر ساماندهی بنادر صیادي 1303018005

90,081,055 58,294,913 2,821,504 1,850,872 2,065,877 25,047,889 0 فصل صنعت ومعدن 1304000000

464,236 304,356 54,000 63,750 1,200 40,930 0 برنامه اکتشاف منابع معدنی 1304001000

359,236 235,606 44,000 37,500 1,200 40,930 1400 1383 *
سازمان توسعه و نوسازي معادن و

صنایع معدنی ایران - مادر 
تخصصی

7.185 50000 تن احداث کارخانه تولید پیگمنت 
تیتانیوم

کمک به تامین زیربناهاي واحد 
فرآوري تیتانیوم کهنوج 1304001001

105,000 68,750 10,000 26,250 0 0 1400 1397
سازمان توسعه و نوسازي معادن و

صنایع معدنی ایران - مادر 
تخصصی

116.666 900 کیلومتر مربع اکتشاف سنگ آهن
کمک به توسعه زیرساخت هاي 

منطقه سنگان خواف 1304001002

62,688 19,582 3,000 2,250 0 37,856 0 برنامه تدوین استاندارد 1304002000

62,688 19,582 3,000 2,250 0 37,856 1400 1377 سازمان ملی استاندارد 7.375 8500 مترمربع عملیات ساختمان
توسعه وتکمیل و تعمیر 

ساختمانهاي اداري و 
ازمایشگاههاي مرجع

1304002001
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

452,047 282,762 13,500 15,000 27,000 113,785 0
برنامه ترویج وفرهنگ سازي 

عمومی استاندارد 1304003000

452,047 282,762 13,500 15,000 27,000 113,785 1400 1391 سازمان ملی استاندارد 18.68 24200 مترمربع عملیات اجرایی ساختمان 
احداث و تکمیل ساختمانهاي 

سازمان ملی استاندارد در استانها 1304003001

7,079,102 4,060,439 352,304 240,750 377,625 2,047,984 0 برنامه مطالعات زمین شناسی 1304008000

2,504,701 2,013,560 60,000 37,500 90,000 303,641 1400 1391 سازمان زمین شناسی و اکتشافات
معدنی کشور .911 2750000 کیلومتر خطی تولید داده هاي ژئوفیزیک

برداشت داده هاي ژئوفیزیک 
هوایی 1304008001

565,254 357,302 41,000 35,250 37,097 94,605 1400 1385 سازمان زمین شناسی و اکتشافات
معدنی کشور 18234 31 استان تهیه نقشه

تهیه نقشه هاي پهنه بندي 
مخاطرات زمین ساختی و لرزه 

خیزي
1304008003

4,009,147 1,689,577 251,304 168,000 250,528 1,649,738 1400 1372 سازمان زمین شناسی و اکتشافات
معدنی کشور

7.356 545000 کیلومتر مربع هیه الیه هاي اطالعاتی 
زمین شناسی، ژئوشیمیایی، 

مین شناسی دریایی، زمین شناسی 
زشکی و ماهواره اي

زمین شناسی عمومی ایران(تهیه
اطالعات پایه)ا 1304008005

936,457 845,190 1,500 1,500 0 88,267 0 برنامه نظارت براجراي استاندارد 1304009000

936,457 845,190 1,500 1,500 0 88,267 1400 1383 سازمان ملی استاندارد 515.954 1815 دستگاه کمک به توسعه و تجهیز 
ازمایشگاههاي همکار

کمک به توسعه و تجهیز 
آزمایشگاههاي همکار (وجوه 

اداره شده )ا
1304009001

80,430,572 52,782,584 2,292,000 1,452,681 1,628,730 22,274,577 0
برنامه ایجاد وتوسعه 

صنایع،معادن و زیرساخت هاي 
صنعتی ومعدنی

1304011000

16,425,938 11,274,556 427,000 150,001 80,000 4,494,381 1400 1379 وزارت صنعت، معدن و تجارت
1263.534

1263.534

6500

6500

پروژه

پروژه

تشکیل سرمایه ثابت درایجاد و 
توسعه تکنولوژي وساخت ماشین 

آالت و تجهیزات صنعتی
تشکیل سرمایه ثابت درایجاد و 

توسعه تکنولوژي وساخت 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی

اعطاي کمکهاي فنی و اعتباري 
به صنایع 1304011002
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,533,533 2,035,100 150,000 128,030 0 1,220,403 1400 1382 وزارت جهاد کشاورزي 1039.274 3400 واحد تولیدي افزایش ظرفیت تولید
اعطاي کمکهاي فنی و اعتباري 

به طرحهاي صنایع تبدیلی و 
تکمیلی کشاورزي

1304011003

3,691,069 2,117,256 112,000 52,500 0 1,409,313 1400 1379 وزارت صنعت، معدن و تجارت 527.296 7000 مورد تشکیل سرمایه ثابت بخش معدن
اعطاي کمکهاي فنی واعتباري 
به طرحهاي معدنی غیر دولتی 1304011004

1,256,878 591,025 20,000 23,250 58,000 564,603 1400 1385
شرکت مادر تخصصی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهاي 
صنعتی ایران

179554 7 شهرك ایجاد شهرك فناوري ایجاد 7 شهرك فناوري صنعتی 1304011005

4,998,284 2,990,539 175,000 147,750 368,000 1,316,995 1400 1384
سازمان توسعه و نوسازي معادن و

صنایع معدنی ایران - مادر 
تخصصی

24982.255
1833

200
1

معدن
مورد

ایجاد زیربناهاي الزم
مطالعه زیربناهاي الزم در معادن 
. شامل احداث راه و برقرسانی و

ایجاد زیر بناهاي الزم در معادن 
بزرگ و مناطق معدنی 1304011006

973,538 467,594 26,000 22,500 55,000 402,444 1400 1386
شرکت مادر تخصصی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهاي 
صنعتی ایران

9.735
0

100000
25

مترمربع
مرکز

احداث مرکز
تجهیز

ایجاد مراکز خدمات فناوري 
وکسب و کار 1304011007

3,890,221 3,015,378 97,000 82,500 100,000 595,343 1400 1384 *
سازمان توسعه و نوسازي معادن و

صنایع معدنی ایران - مادر 
تخصصی

102761.6

168.821

5

20000

مورد

هکتار

انجام مطالعات ایجاد مناطق ویژه  
استقرارصنایع انرژي بر

کمک به تامین زیر ساختها

ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع
انرژي بر در سواحل جنوبی 

کشور
1304011008

2,935,700 2,488,893 17,000 15,150 0 414,657 1400 1384
شرکت مادر تخصصی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهاي 
صنعتی ایران

733925 4 منطقه یجاد مناطق وی ژه صنایع نوین
ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع
مبتنی بر فناوریهاي برتر در جوار

قطبهاي علمی-صنعتی کشور
1304011009

352,943 137,706 7,000 5,250 0 202,987 1400 1369 وزارت صنعت، معدن و تجارت 441.179 800 قرارداد مطالعات کاربردي
طرح مطالعات کاربردي صنعتی 

و معدنی 1304011010

5,254,531 3,075,818 80,000 67,500 0 2,031,213 1400 1381 وزارت صنعت، معدن و تجارت 5838.368 900 مورد تولید و توسعه فناوري و نوآوري
کمک به  ارتقاء نوآوري و توسعه

صنایع نوین 1304011011
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

8,955,764 3,973,860 253,000 214,500 0 4,514,404 1400 1383 * شرکت مادر تخصصی ملی صنایع 
پتروشیمی 4264.65 2100 کیلومتر احداث خط لوله انتقال اتیلن

کمک به احداث خط لوله انتقال 
گاز اتیلن به شهرهاي مهاباد، 

سنندج ، میاندوآب،تبریز، 
گچساران، کرمانشاه، دهدشت، 

خرم آباد، اندیمشک، چهارمحال 
و بختیاري ،همدان و ممسنی

1304011012

508,632 315,059 8,000 6,750 0 178,823 1400 1388 * شرکت مادر تخصصی ملی صنایع 
پتروشیمی 847.72 600 کیلومتر احداث خط لوله گاز اتیلن

کمک به احداث خط لوله انتقال 
گاز اتیلن مرکزي 1304011013

800,000 523,991 45,000 27,000 52,000 152,009 1400 1391
شرکت مادر تخصصی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهاي 
صنعتی ایران

7272.727 110 خوشه صنعتی ایجاد خوشه صنعتی
کمک به ایجاد و توسعه خوشه 

هاي صنعتی 1304011014

8,468,325 5,246,721 450,000 255,000 562,730 1,953,874 1400 1381
شرکت مادر تخصصی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهاي 
صنعتی ایران

20
42.039

297300
60000

مترمکعب در روز
مترمکعب در روز

تصفیۀ پساب صنعتی
تصفیه مجدد پساب صنعتی

کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه 
خانه هاي فاضالب شهرکهاي  

صنعتی
1304011015

5,000,000 3,997,839 50,000 42,750 0 909,411 1400 1382
شرکت مادر تخصصی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهاي 
صنعتی ایران

1428.571 3500 بنگاه کمک به نوسازي و تجدید ساختار 
صنایع

کمک به نوسازي و تجدید 
ساختار صنایع 1304011016

693,194 600,414 16,000 13,500 0 63,280 1400 1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت 23106.466 30 مورد تشکیل سرمایه ثابت
کمک هاي فنی و اعتباري به 

صنایع دریایی 1304011017

2,551,944 2,375,533 49,000 15,000 0 112,411 1400 1391
شرکت مادر تخصصی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهاي 
صنعتی ایران

5103.888 500 واحد صنعتی کمک به تجدید ساختار زنجیره 
صنایع لبنی، خدمات مرتبط و 

ترویج مصرف شیر

کمک هاي فنی و اعتباري به 
صنایع لبنی 1304011018

6,343,291 5,188,510 210,000 157,500 290,000 497,281 1400 1391 سازمان گسترش و نوسازي صنایع
ایران - مادر تخصصی 115332.564 55 پروژه کمکهاي فنی و اعتباري

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
ایجاد و توسعه مجتمع هاي 

تولیدي صادرات گرا در سواحل  
جاسک - گواتر

1304011019
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,796,787 2,366,792 100,000 26,250 63,000 1,240,745 1400 1379
شرکت مادر تخصصی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهاي 
صنعتی ایران

4745.984

0

800

20067

فقره

نفر

اعطاي تسهیالت و پرداخت یارانه 
سود تسهیالت
ایجاد اشتغال

کمکهاي فنی و اعتباري به 
صنایع کوچک و متوسط 1304011020

655,953 0 105,200 74,941 31,322 444,490 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1304012000

80,533 0 5,000 3,825 4,500 67,208 1382 سازمان زمین شناسی و اکتشافات
معدنی کشور

67.533
1300

1000
10

مورد
ساختمان

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات ساختمانهاي اداري

تامین تجهیزات و تعمیر 
ساختمانهاي اداري 1304012001

34,909 0 4,500 941 2,322 27,146 1381 سازمان سرمایه گذاري و کمکهاي
اقتصادي و فنی ایران 34909 1 پروژه تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1304012002

9,948 0 2,200 1,800 1,000 4,948 1391 پژوهشگاه استاندارد 132.769
9.723

20
750

دستگاه
مترمربع

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی ساختمان

تامین تجهیزات، ماشین آالت و 
تعمیر ساختمانها 1304012003

41,500 0 14,000 12,000 6,000 9,500 1394 مرکز ملی رقابت(شوراي رقابت)1 41500 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1304012004

226,310 0 20,000 13,650 10,000 182,660 1377 سازمان ملی استاندارد 54.759
8.469

2893
8017

دستگاه
مترمربع

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات  اساسی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1304012005

31,505 0 8,000 6,725 4,500 12,280 1391 موسسه مطالعات و پژوهشهاي 
بازرگانی

17532
10.147

1
1377

موسسه
مترمربع

امین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1304012006

231,248 0 51,500 36,000 3,000 140,748 1381 وزارت صنعت، معدن و تجارت 160698
1

1
70550

دستگاه
مترمربع

امین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1304012007

6,692,758 2,436,042 459,000 240,753 209,630 3,347,333 0 فصل بازرگانی 1305000000

6,104,900 2,416,042 288,500 237,753 188,873 2,973,732 0 برنامه تنظیم بازار داخلی 1305024000

2,253 0 600 476 1,177 0 1396 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 2253 1 مرکز خرید تجهیزات
تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات و ماشین آالت 1305024001
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

272,247 0 79,999 58,500 27,000 106,748 1398 1386 وزارت جهاد کشاورزي 2722.47 100 هزار تن افزایش ظرفیت ذخیره سازي
احداث سیلوي 100هزار تنی 

گرمسار 1305024002

3,752 0 1 3,750 0 1 1398 1385 وزارت جهاد کشاورزي 37.52 100 هزار تن افزایش ظرفیت ذخیره سازي
احداث سیلوي 100هزار تنی 

گرمسار - وامی 1305024003

142,510 99,108 1,500 1,430 439 40,033 1399 1391 * * شرکت سهامی پشتیبانی امور دام 
کشور 142510 1 واحد بهسازي و تکمیل کشتارگاه بهبهان

بهسازي و تکمیل کشتارگاه 
بهبهان 1305024004

520,479 102,461 10,000 7,500 24,020 376,498 1399 1376 شرکت مادر تخصصی بازرگانی 
دولتی ایران 104.096 5000 هزار تن تکمیل وتجهیزظرفیت ذخیره 

...سازي غالت

تجهیز، بازسازي، نگهداري و 
تکمیل تاسیسات ذخیره اي 

گندم موجود کشور
1305024005

40,316 0 2,000 1,629 4,000 32,687 1390 سازمان هدفمندسازي یارانه ها 40316
0

1
7000

سازمان
مترمربع

امین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1305024006

21,358 0 1,200 954 2,354 16,850 1381 سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان

20257
.084

1
13130

سازمان
مترمربع

تأمین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1305024007

10,542 0 4,000 3,000 2,942 600 1394 سازمان مرکزي تعاون روستایی 
ایران

5974
.114

1
40000

سازمان
مترمربع

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی ساختمان

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1305024008

62,527 0 2,800 2,074 4,000 53,653 1387 سازمان توسعه  تجارت ایران 39655
2.75

1
8317

سازمان
مترمربع

أمین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1305024009

16,429 0 1,400 1,192 2,941 10,896 1390 سازمان چاي کشور 7116
5.821

1
1600

سازمان
مترمربع

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی ساختمان

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1305024010

1,728,320 0 88,000 73,453 120,000 1,446,867 1381 گمرك جمهوري اسالمی ایران 3.603
5724.372

230250
157

مترمربع
گمرك

تعمیرات اساسی اماکن گمرکی
خرید تجهیزات

تعمیرات اساسی وتامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1305024011

664,145 441,821 26,500 22,523 0 173,301 1399 1384 وزارت صنعت، معدن و تجارت
1500

8094.929
65
70

مجتمع
کارگاه

کمک به ایجاد مجتمع هاي  
قالیبافی

کمک به واحدهاي تولید مواد اولیه
فرش دستباف

کمک هاي فنی و اعتباري براي 
تولید مواد اولیه فرش دستباف و

ایجاد مجتمع هاي قالیبافی
1305024012
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,918,504 1,354,562 56,000 48,000 0 459,942 1399 1384 سازمان مرکزي تعاون روستایی 
ایران

155.111
1855.24

2800
800

غرفه
هزار تن

احداث مراکز عرضه مستقیم 
محصوالت کشاورزي

افزایش ظرفیت ذخیره سازي

کمکهاي فنی و اعتباري احداث 
تاسیسات نگهداري، فرآوري، 

بسته بندي و مراکز عرضه 
محصوالت کشاورزي

1305024013

701,518 418,090 14,500 13,272 0 255,656 1399 1384 شرکت مادر تخصصی بازرگانی 
دولتی ایران

10.51
26.796

54000
5000

واحد
تن

بهسازي نانوایی ها
امین تجهیزات و ماشین آالت

کمکهاي فنی و اعتباري بهسازي
نانواییها 1305024014

587,858 20,000 170,500 3,000 20,757 373,601 0 برنامه تنظیم بازرگانی خارجی 1305025000

136,454 0 80,000 750 18,870 36,834 1398 1391 * گمرك جمهوري اسالمی ایران 10.337 13200 مترمربع احداث ساختمان و تاسیسات و 
محوطه

مجتمع 17 هکتاري گمرك 
خراسان جنوبی 1305025002

321,241 20,000 500 750 0 299,991 1399 1380 گمرك جمهوري اسالمی ایران 2046.121 157 واحد تهیه تجهیزات اداري و فنی
کمک هاي فنی و اعتباري 
احداث تاسیسات و خرید 

تجهیزات پرتونگاري
1305025003

69,519 0 40,000 750 0 28,769 1398 1391 * گمرك جمهوري اسالمی ایران 13.397
8.033

3840
2250

مترمربع
مترمربع

احداث ساختمان اداري
محوطه سازي

احداث ساختمانهاي اداره کل 
گمرك کرمانشاه 1305025007

60,644 0 50,000 750 1,887 8,007 1398 1391 * گمرك جمهوري اسالمی ایران 13.183 4600 مترمربع احداث ساختمان و تاسیسات و 
محوطه

احداث ساختمان اداري گمرك 
ساري 1305025009

274,493,179 161,432,955 18,328,407 15,149,181 20,203,186 59,379,450 0 فصل کشاورزي ومنابع طبیعی 1306000000

29,701,559 17,692,117 2,080,000 1,872,003 1,072,388 6,985,051 0 برنامه آبخیزداري وحفاظت خاك 1306001000

478,770 310,797 31,000 26,251 7,277 103,445 1399 1384 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

2890
24

165
80

هزار هکتار
هزار هکتار

عملیات اجرایی
مطالعات تفصیلی - اجرایی آبخیزداري در حوزه آبخیز اترك 1306001001

1,041,100 558,975 104,000 67,500 34,280 276,345 1400 1379 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 1436 725 هزار هکتار عملیات اجرایی آبخیزداري

آبخیزداري در حوزه آبخیز 
دریاچه ارومیه 1306001002

1,470,000 949,555 114,000 90,000 26,447 289,998 1399 1379 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 4900 300 هزار هکتار عملیات اجرایی آبخیزداري

آبخیزداري در حوزه حاشیه کویر
مرکزي 1306001003
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

284,750 137,531 20,000 17,250 0 109,969 1399 1379 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

33.5 8500 نفر ایجاد و تثبیت فرصتهاي شغلی و 
توسعه فعالیتهاي اقتصادي

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
توسعه عملیات آبخیزداري 1306001004

902,852 102,590 85,000 75,000 33,063 607,199 1399 1383 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

2940
26

300
802

هزار هکتار
هزار هکتار

اجراي عملیات آبخیزداري و منابع 
طبیعی

تهیه مطالعات توجیهی و تفصیلی -
اجرایی

کنترل سیل، آبخیزداري و 
حفاظت از حوزه آبخیز گلستان 1306001005

277,500 199,396 28,000 21,001 10,600 18,503 1399 1391 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 3.7 75000 هکتار مطالعه و اجراي آبخیزداري

مطالعه و اجراي عملیات 
آبخیزداري حوزه سیاه کوه 
خراسان جنوبی و رضوي

1306001006

1,272,084 725,640 100,000 82,500 29,185 334,759 1400 1375 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

1270
16

990
924

هزار هکتار
هزار هکتار

عملیات اجرایی
مطالعات تفصیلی-اجرایی

مطالعه و اجراي عملیات 
آبخیزداري در حوزه  آبخیز سد 

کرخه
1306001007

1,941,608 1,329,389 110,000 90,000 38,720 373,499 1400 1384 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

2500
24

770
692

هزار هکتار
هزار هکتار

عملیات اجرایی
مطالعات تفصیلی-اجرایی

مطالعه و اجراي عملیات 
آبخیزداري در حوزه آبخیز کارون

بزرگ
1306001008

2,701,920 2,045,035 114,000 90,000 21,864 431,021 1400 1377 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

26
2568

1200
1040

هزار هکتار
هزار هکتار

تهیه پروژه هاي تفصیلی- اجرایی
عملیات اجرایی آبخیزداري

مطالعه و اجراي عملیات 
آبخیزداري در حوزه هاي آبخیز 

سد سفیدرود
1306001009

14,020,000 8,521,249 754,000 787,500 580,931 3,376,320 1400 1379 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

2036.961
2000

4870
2050

هزار هکتار
هزار هکتار

آبخیز داري در حوزه سدهاي 
موجود

آبخیزداري در حوزه سدهاي در 
دست ساختمان

اجراي عملیات آبخیزداري در 
حوزه آبخیز سدهاي کشور 1306001010

5,310,975 2,811,960 620,000 525,001 290,021 1,063,993 1400 1385 * سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 3540.65 1500 هزار هکتار اجراي عملیات آبخیزداري و پخش 

سیالب

مطالعه و اجراي عملیات 
آبخیزداري وآبخوان داري در 

حوزه هاي آبخیز فاقد سد کشور
1306001012

15,939,652 8,499,112 1,372,000 978,751 607,145 4,482,644 0
برنامه احیاء،توسعه وبهره برداري

اصولی ازجنگلهاي کشور 1306002000
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,689,000 2,107,640 443,000 337,500 55,000 745,860 1401 1381 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

59000
60000

31
31

استان
استان

امین تجهیزات اطفاء  حریق
تهیه و تامین تجهیزات حفاظتی و 

حمایتی

تامین تجهیزات یگان حفاظت و 
اطفاء حریق 1306002001

1,003,600 824,636 40,300 33,750 29,145 75,769 1400 1391 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

60
12

30.8

1200
3200

29000

هزار نفر
تشکل
دقیقه

آموزش مجریان و بهره برداران
توانمندسازي تشکلها

تولید و پخش برنامه هاي ترویجی

ترویج و توانمند سازي تشکل ها 
و جوامع محلی در حفظ و احیاء 

منابع طبیعی
1306002002

659,718 510,574 10,000 9,001 8,000 122,143 1399 1383 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

21700
31.3
567

25
122
200

هزار هکتار
هزار هکتار
هزار هکتار

احیا و غنی سازي جنگل
تهیه طرح هاي جنگلداري

حفاظت و کاهش عوامل تخریب 
جنگل

صیانت از جنگل هاي ارسباران 1306002004

5,666,100 2,768,627 460,000 339,750 348,000 1,749,723 1400 1382 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 1717 3300 هزار هکتار حفظ، احیا و کاهش عوامل تخریب

جنگل
صیانت از جنگل هاي زاگرس، 
جنوب و مناطق مرکزي کشور 1306002005

3,158,370 972,926 380,000 225,000 157,000 1,423,444 1400 1388 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 1710 1847 هزار هکتار صیانت از جنگلهاي شمال

صیانت از جنگل �اي شمال 
کشور 1306002006

497,364 344,696 12,500 11,250 0 128,918 1399 1379 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

84 5921 نفر ایجاد و تثبیت فرصتهاي شغلی و 
توسعه فعالیتهاي اقتصادي

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
اجراي طرحهاي جنگل و مرتع و

گیاهان دارویی
1306002007

894,000 675,957 13,000 11,250 0 193,793 1399 1378 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 5.96 150000 هکتار تامین تسهیالت جهت زراعت چوب

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
توسعه زراعت چوب 1306002008

371,500 294,056 13,200 11,250 10,000 42,994 1400 1388 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

27.5
.1

13400
30000

هکتار
هکتار

احیا و توسعه جنگلهاي ساحلی
حفاظت و کاهش عوامل تخریب

مدیریت پایدار جنگلهاي ساحلی
(مانگرو)1 1306002009

1,644,158 530,517 100,000 52,500 38,500 922,641 0
برنامه احیاء،توسعه وبهره برداري

اصولی ازمراتع کشور 1306003000
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,644,158 530,517 100,000 52,500 38,500 922,641 1400 1380 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

.732
32

8.49

86100
26567
86100

هزار هکتار
هزار هکتار
هزار هکتار

تهیه نقشه مراتع کشور
تهیه و واگذاري طرحهاي 

مرتعداري تلفیقی
ساماندهی و کنترل پروانه چراي 

دام

مدیریت پایدار مراتع کشور 1306003001

3,017,890 1,320,715 450,000 375,000 258,500 613,675 0
برنامه ترویج وتوانمندسازي 
جوامع محلی وبهره برداران 1306004000

3,017,890 1,320,715 450,000 375,000 258,500 613,675 1399 1382 وزارت جهاد کشاورزي

39000

5

4.5

6

502868

59900

سامانه

دقیقه

نفر

یجاد سامانه هاي الکترونیکی 
تخصصی کشاورزي

ساماندهی و پیام رسانی ترویجی به
مخاطبین بخش کشاورزي

کمک به ارائه خدمات فنی و 
مشاوره اي

استقرار سامانه اطالعات مدیریت
زنجیره ترویج، تامین، تولید، 

فرآوري و فروش محصول نهایی 
و ایجاد و بهره برداري شبکه ملی

تلویزیونی کشاورزي

1306004001

2,016,375 735,446 211,000 200,125 120,000 749,804 0
برنامه ارتقاي سطح پوشش 

حفاظتی وصیانت ازذخایرومنابع 
آبزي

1306005000

596,375 0 41,000 37,500 83,500 434,375 1398 1382 سازمان شیالت ایران
2553.037

2538.67
1130.919

150
7

173

روش
استان
فروند

اصالح روش پرورش آبزیان
اصالح ساختار صیادي
تعدیل ناوگان صیادي

اصالح روشهاي پرورش آبزیان، 
ماهیگیري و تعدیل ناوگان 

صیادي
1306005001

1,420,000 735,446 170,000 162,625 36,500 315,429 1401 1379 سازمان شیالت ایران
122894.286

1348.772

7

415

استان

فروند

تامین تجهیزات سرمایه اي و 
توسعه  مخابراتی

تامین شناور و تجهیزات مربوطه

حفاظت از ذخایر آبزیان و تجهیز
یگان حفاظت 1306005002

4,548,670 2,752,542 160,000 105,000 0 1,531,128 0
برنامه ارتقاي ضریب 

مکانیزاسیون کشاورزي 1306007000

4,548,670 2,752,542 160,000 105,000 0 1,531,128 1399 1379 وزارت جهاد کشاورزي 78.297 58095 نفر ایجاد و تثبیت فرصتهاي شغلی و 
توسعه فعالیتهاي اقتصادي

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
توسعه مکانیزاسیون کشاورزي 1306007001
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,128,147 689,057 10,000 15,000 0 414,090 0
برنامه افزایش تولیدآبزیان 

پرورشی 1306008000

1,128,147 689,057 10,000 15,000 0 414,090 1399 1379 سازمان شیالت ایران 89.111 12660 نفر ایجاد و تثبیت فرصتهاي شغلی و 
توسعه فعالیتهاي اقتصادي

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
افزایش تولید آبزیان 1306008001

27,219,962 18,021,089 1,898,000 1,367,612 513,502 5,419,759 0 برنامه افزایش محصوالت باغی 1306009000

7,848,000 5,346,360 420,000 244,861 298,901 1,537,878 1399 1386 * وزارت جهاد کشاورزي 46.165 170000 هکتار تامین و انتقال آب
تامین و انتقال آب براي توسعه 

باغات در اراضی شیب دار 1306009001

634,000 143,613 45,000 37,500 45,470 362,417 1399 1371 وزارت جهاد کشاورزي 2264.286 280 هزار هکتار توسعه و اصالح باغات
توسعه و اصالح باغات زیتون 

کشور 1306009002

5,521,962 2,887,792 450,000 337,500 0 1,846,670 1399 1378 وزارت جهاد کشاورزي 8.637 639360 هکتار تامین تسهیالت احداث و اصالح 
باغات

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
اصالح و توسعه باغات به روش 
هاي نوین و باغات انگور به روش

داربستی و اصالح و سرشاخه 
کاري باغات گردو

1306009003

10,950,000 8,552,845 800,000 600,000 0 997,155 1400 1378 وزارت جهاد کشاورزي 1825 6000 هزار هکتار تامین تسهیالت

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
افزایش تولید محصوالت زراعی و

گلخانه اي و اجراي کشاورزي 
حفاظتی

1306009004

1,166,000 715,000 40,000 27,751 34,910 348,339 1399 1378 وزارت جهاد کشاورزي 15972.603 73 هزار هکتار تبدیل اراضی شیبدار به باغات 
مثمر

مشارکت در تبدیل اراضی زراعی
شیبدار استان گلستان به باغات 

مثمر
1306009005

1,100,000 375,479 143,000 120,000 134,221 327,300 1399 1392 شرکت شهرك هاي کشاورزي
378650
721350

1
1

پروژه
پروژه

تامین تسهیالت شهرکهاي 
کشاورزي

مطالعه و تکمیل زیرساختهاي 
شهرکهاي کشاورزي

مطالعه و طراحی و اجراي 
زیرساخت شهرکهاي کشاورزي 1306009006
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

4,664,196 2,557,269 265,000 187,501 27,000 1,627,426 0
برنامه افزایش تولیدمحصوالت 

دام وطیور 1306010000

1,113,000 874,620 40,000 22,501 17,000 158,879 1399 1383 وزارت جهاد کشاورزي 1155
131.813

304
5780

هزار تن
هزار تن

افزایش تولید گوشت قرمز
افزایش تولید شیر خام افزایش تولید شیر و گوشت قرمز 1306010001

3,353,196 1,548,134 200,000 150,000 0 1,455,062 1399 1379 وزارت جهاد کشاورزي 95.5 35112 نفر ایجاد و تثبیت فرصتهاي شغلی و 
توسعه فعالیتهاي اقتصادي

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
افزایش تولیدات دام و طیور 1306010002

198,000 134,515 25,000 15,000 10,000 13,485 1399 1392 وزارت جهاد کشاورزي 99 2000 هزار راس هویت دار کردن دام هویت دار کردن دام کشور 1306010003

153,300,400 91,998,474 9,026,207 8,076,907 15,420,858 28,777,954 0
برنامه بهبودبهره وري آب 

درعرصه کشاورزي 1306012000

6,709,808 2,745,371 278,000 225,000 226,717 3,234,720 1399 1376 * وزارت جهاد کشاورزي 26.68
3.998

242500
60000

هکتار
هکتار

اجراي عملیات آب وخاك
مطالعات

اجراي عملیات آب و خاك در 
عرصه تشکل هاي کشاورزي 1306012001

2,215,149 1,295,561 90,000 66,000 83,438 680,150 1399 1379 وزارت جهاد کشاورزي 22.165
6.834

99000
3050

هکتار
هکتار

تجهیز و نوسازي اراضی داراي 
شبکه

زهکشی و احیاء اراضی

اجراي عملیات آب و خاك 
کشاورزي در حوزه موند 1306012002

150,122 36,584 1 1 0 113,536 1399 1379 وزارت جهاد کشاورزي 3.264 46000 هکتار انتقال آب با لوله
اجراي عملیات انتقال آب با لوله 

به اراضی کشاورزي دشت 
سیستان

1306012003

27,362,685 18,989,313 877,000 465,668 605,230 6,425,474 1399 1379 * وزارت جهاد کشاورزي
50

16.328
378688
516195

هکتار
هکتار

تجهیز و نوسازي اراضی شبکه دار
زهکشی،احیاء، تجهیز و نوسازي 

اراضی شالیزاري

تجهیز و نوسازي اراضی زیر 
سدهاي مخزنی، بندهاي انحرافی

مستقل و شالیزاري
1306012004

6,845,874 5,320,997 1 1 0 1,524,875 1399 1387 موسسه جهاد نصر 13.262 516195 هکتار تجهیز و نوسازي اراضی
تجهیز و نوسازي اراضی 

کشاورزي خوزستان و ایالم 1306012005

499,038 0 90,000 82,500 40,000 286,538 1398 1391 * وزارت جهاد کشاورزي 41.587 12000 هکتار توسعه پایدار آب و خاك
توسعه پایدار آب و خاك 
کشاورزي دشت قزوین 1306012006

3,256,676 20,000 1,400,000 675,000 860,450 301,226 1400 1392 وزارت جهاد کشاورزي 3256676 1 پروژه تامین تسهیالت
کمکهاي فنی و اعتباري بازسازي

و نوسازي قنوات 1306012007
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

102,908,300 61,968,589 6,066,205 6,390,237 13,520,023 14,963,246 1399 1382 وزارت جهاد کشاورزي 45574
3791

2100
1900

هزار هکتار
هزار هکتار

اجراي طرحهاي آبیاري نوین
مطالعه سیستم هاي آبیاري نوین

کمکهاي فنی و اعتباري براي 
توسعه روش هاي نوین آبیاري و 

کم فشار
1306012008

3,352,748 1,622,059 225,000 172,500 85,000 1,248,189 1399 1384 وزارت جهاد کشاورزي 47.896 70000 هکتار مطالعه و اجراي عملیات آب و 
خاك احیا و توسعه کشاورزي 1306012009

1,508,376 669,510 170,000 105,000 60,542 503,324 0
برنامه بررسی، کنترل و پایش 
بیماریهاي واگیر و قرنطینه اي 

دام، طیور و آبزیان
1306015000

1,220,700 546,783 130,000 86,250 48,042 409,625 1400 1379 سازمان دامپزشکی کشور 406900 3 پروژه مراقبت، پایش و بررسی بیماریهاي 
واگیر و قرنطینه اي دام و مشترك

کنترل، مراقبت و بررسی 
بیماریهاي واگیر و قرنطینه اي 

دام و مشترك با انسان
1306015001

287,676 122,727 40,000 18,750 12,500 93,699 1399 1382 سازمان دامپزشکی کشور
3363

600

52

188

واحد

واحد

احداث و راه اندازي قرنطینه هاي 
مرزي وبین المللی

تجهیز و توسعه قرنطینه هاي بین 
استانی و منطقه اي

گسترش شبکه قرنطینه هاي 
دامی 1306015003

877,391 164,335 100,000 67,500 62,000 483,556 0
برنامه تکثیروبازسازي 

ذخایرآبزیان 1306016000

877,391 164,335 100,000 67,500 62,000 483,556 1400 1369 سازمان شیالت ایران
438.378
124.469
245.719

468
4392
511

میلیون قطعه
میلیون قطعه
میلیون قطعه

خریدو تولید بچه ماهی خاویاري
خریدو تولیدبچه ماهی استخوانی

خریدو تولیدسایرآبزیان

بازسازي و حفاظت از ذخایر 
ژنتیکی آبزیان 1306016001

1,232,724 1,102,383 50,000 30,000 17,403 32,938 0
برنامه بروزرسانی نقشه ها،داده 
ها ومعیارهاي فنی منابع طبیعی 1306018000

1,232,724 1,102,383 50,000 30,000 17,403 32,938 1399 1390 وزارت جهاد کشاورزي 53000
38055.61

1
31

پروژه مطالعاتی
استان

تدوین ضوابط
مطالعات اصالح الگوي کشت

تدوین برنامه اصالح الگوي کشت
و معیارهاي فنی تولید 

محصوالت ارگانیک و سالم
1306018001

61,000 15,467 22,000 20,250 0 3,283 0
برنامه تولید محصوالت فناورانه 

نهاده ها 1306022000
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

61,000 15,467 22,000 20,250 0 3,283 1399 1392 وزارت جهاد کشاورزي 30500 2 پروژه تامین تسهیالت
کمکهاي فنی واعتباري جهت 
توسعه تولید کودهاي زیستی 1306022001

927,897 499,923 90,000 49,500 40,500 247,974 0
برنامه حفظ وحمایت 

ازذخایرژنتیکی دام وطیور 1306023000

927,897 499,923 90,000 49,500 40,500 247,974 1399 1379 وزارت جهاد کشاورزي

196
18745

66

3041
13

1336

هزار راس
مرکز

هزار راس

اصالح نژاد دام(گاو و گاومیش)
تجهیز مراکز اصالح نژاد مرغ بومی 

وزنبور عسل و کرم ابریشم
تولید وتوزیع قوچ اصالح شده و 

اصالح نژاد اسب و شتر

حفظ و حراست منابع ژنی و 
اصالح نژاد دام و طیور 1306023001

4,706,875 1,630,945 460,000 322,500 374,442 1,918,988 0
برنامه ساماندهی مالکیت اراضی 

ملی 1306028000

2,219,500 1,095,609 200,000 165,000 172,312 586,579 1399 1388 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

2750

140

130

13300

هزار هکتار

هکتار

تثبیت مالکیت دولت در عرصه 
هاي منابع طبیعی شمال تهران

جنگل کاري و احداث فضاي سبز

حفظ ، احیاء و توسعه منابع 
طبیعی در  شمال تهران 1306028001

2,487,375 535,336 260,000 157,500 202,130 1,332,409 1400 1362 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

51
12.5

9000
162270

هزار هکتار
هزار هکتار

حدنگاري اراضی ملی و دولتی
ممیزي اراضی و تفکیک مستثنیات

ممیزي اراضی و تفکیک 
مستثنیات 1306028002

1,924,800 204,927 260,000 157,500 690,342 612,031 0
برنامه واگذاري و ساماندهی 
مالکیت و صدورسنداراضی 

کشاورزي
1306029000

1,924,800 204,927 260,000 157,500 690,342 612,031 1399 1392 سازمان امور اراضی 1924800 1 پروژه حدنگاري (کاداستر) و پایش اراضی
کشاورزي

حدنگاري (کاداستر) و پایش 
اراضی کشاورزي 1306029001

1,241,990 190,471 269,200 225,000 169,530 387,789 0
برنامه کنترل ومبارزه باآفات 

وبیماریهاي گیاهی وعلفهاي هرز 1306031000

641,990 94,077 126,000 97,500 84,345 240,068 1400 1374 سازمان حفظ نباتات کشور
73.105

107.755

4889

2641

دستگاه

هزار هکتار

خرید تجهیزات آزمایشگاهی 
وسایتهاي قرنطینه اي

ردیابی و مبارزه با افات قرنطینه اي

توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی 
کشور 1306031001
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

600,000 96,394 143,200 127,500 85,185 147,721 1399 1369 سازمان حفظ نباتات کشور
77

13547.4

2514

30

دستگاه

میلیون هکتار

خرید تجهیزات براي مبارزه تلفیقی
وآفات عمومی

مبارزه باآفات و عوامل بیماریزا

مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی و
تجهیز امکانات مبارزه با آفات 

عمومی و همگانی
1306031002

15,701,314 11,685,206 990,000 692,251 458,700 1,875,157 0
برنامه تثبیت شن هاي روان 

ومقابله بابیابان زایی 1306033000

832,000 695,736 60,000 13,500 10,000 52,764 1399 1389 * سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

30
40
26

400
1000

30000

کیلومتر
هکتار
هکتار

احداث بادشکن
مالچ پاشی
نهالکاري

بیابان زدایی و مقابله با فرسایش
بادي دشت سیستان 1306033001

14,815,600 10,989,470 925,000 675,001 448,700 1,777,429 1400 1379 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

17000
8

870
3200

هزار هکتار
هزار هکتار

اجراي عملیات
تهیه طرح جامع مقابله با بیابان 

زایی

تهیه و  اجراي طرح هاي جامع 
مقابله با بیابانزایی 1306033002

53,714 0 5,000 3,750 0 44,964 1398 1377 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور

630
179.99
189.9

53
57
53

هزار هکتار
هزار هکتار
هزار هکتار

آبخیز داري
بیایان زدایی

مدیریت منابع آب و خاك دشت 
گرمسار

مدیریت پایدار منابع آب و خاك
در حوزه آبریز حبله رود - 

اس.ام.ال.دبلیو.آر
1306033003

1,255,900 341,031 145,000 127,500 112,000 530,369 0
برنامه بهداشت و تضمین کیفیت
دارو و فرآورده هاي بیولوژیک و 

خدمات دامپزشکی
1306034000

1,255,900 341,031 145,000 127,500 112,000 530,369 1399 1369 سازمان دامپزشکی کشور

118382

50041
1665.355

1

1
653

مرکز

مرکز
باب

احداث و تجهیز و راه اندازي  واحد 
ایزوله مرکز بررسی ونگهداري دام

احداث و تجهیزمرکزتشخیص 
بیماریهاي طیور

تجهیز و تکمیل آزمایشگاهها و 
مراکز بررسی و  مرجع دامپزشکی

احداث و تجهیز آزمایشگاههاي 
منطقه اي و مراکز مرجع 

دامپزشکی
1306034001

1,116,804 0 185,000 109,127 138,117 684,560 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1306040000

 93
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

95,049 0 3,000 2,250 6,000 83,799 1398 1388 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 7.215 13173 مترمربع ایجاد ساختمان اداري

احداث ساختمان اداري ستاد 
سازمان 1306040001

244,000 0 50,000 37,500 50,000 106,500 1394 سازمان امور اراضی 7393.939 33 واحد اراضی تامین تجهیزات، ماشین آالت و 
تعمیرات اساسی ساختمانها

تامین تجهیزات، ماشین آالت و 
تعمیرات اساسی ساختمانها 1306040002

169,061 0 25,000 16,500 20,534 107,027 1381 سازمان جنگلها ، مراتع و 
آبخیزداري کشور 5283.156 32 مرکز تامین تجهیزات و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1306040003

47,225 0 15,000 6,750 6,000 19,475 1384 سازمان شیالت ایران 5903.125 8 استان تامین تجهیز ات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1306040004

26,418 0 2,000 1,126 1,000 22,292 1381
وزارت جهاد کشاورزي-موسسه 

پژوهش هاي برنامه ریزي و 
اقتصاد کشاورزي

26418 1 موسسه امین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1306040005

418,714 0 60,000 37,501 45,183 276,030 1381 وزارت جهاد کشاورزي

600

19858.632

69

19

واحد

واحد

تامین تجهیزات و ماشین آالت 
سازمان جهادکشاورزي استانها و 

واحدهاي تولیدي و خدماتی
تامین تجهیزات و ماشین آالت 

ستاد وزارت و امور واحدهاي تابعه

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1306040006

106,337 0 20,000 7,500 9,400 69,437 1381 سازمان دامپزشکی کشور 1936.065
1494.161

31
31

استان - سازمان
استان - سازمان

تکمیل و تعمیر ساختمانهاي 
دامپزشکی

خرید تجهیزات اداري وفنی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1306040007

10,000 0 10,000 0 0 0 1398 سازمان حفظ نباتات کشور 10000 1 سازمان تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی 
ساختمان ها

تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1306040009

757,099 132,419 15,000 12,654 21,717 575,309 0
برنامه توسعه وتوانمندسازي 

تعاونی هاوتشکل ها 1306041000

757,099 132,419 15,000 12,654 21,717 575,309 1399 1369 سازمان مرکزي تعاون روستایی 
ایران 499.076 1517 شرکت تجهیز، تکمیل و راه اندازي

تجهیز، تکمیل و راه اندازي 
شرکتهاي تعاونی تولید 1306041001

742,082,601 383,889,380 40,582,728 27,803,625 29,352,033 260,454,835 0 فصل منابع آب 1307000000
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

371,357,385 182,730,431 20,406,332 12,985,395 17,427,007 137,808,220 0 برنامه عرضه آب 1307002000

2,417,288 517,381 370,000 270,000 371,999 887,908 1399 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس

604322 4 پروژه آبرسانی به شهرهاي فسا و استهبان
به میزان 13 میلیون متر مکعب در

سال

آبرسانی از سد رودبال به 
شهرهاي فسا و استهبان 1307002001

1,173,009 57,090 80,000 75,000 37,910 923,009 1400 1378 شرکت سهامی آب منطقه اي قم 9775.075 120
مبلیون متر 
مکعب تامین آب شرب

آبرسانی از سد کوچري به شهر 
قم 1307002002

178,318 87,650 40,000 32,250 0 18,418 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب گیالن 44579.5 4 پروژه آبرسانی به شهر آستارا به میزان 
14 میلیون متر مکعب در سال آبرسانی به آستارا 1307002003

528,053 0 200,000 26,250 29,686 272,117 1398 1389 * شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 17033.968 31 کیلومتر احداث خط انتقال و تاسیسات 
وابسته آبرسانی به ایوان 1307002004

8,213,928 5,822,868 280,000 202,950 208,437 1,699,673 1399 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 80528.706 102

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به بابل و بابلسر و 
شهرهاي گروه الف، شهر ها و 

روستاهاي سواد کوه، سواد کوه 
شمالی، قائم شهر و جویبار از 

سد البرز

1307002005

713,593 0 370,000 37,500 107,515 198,578 1398 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه

178398.25 4 پروژه آبرسانی به شهر پاوه به میزان 3.4 
میلیون متر مکعب در سال

آبرسانی به پاوه از چشمه هانی 
کوان 1307002006

142,506 14,000 5,000 7,500 3,500 112,506 1400 1388 * شرکت آب و فاضالب مازندران 14250.6 10
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به تنکابن و خرم آباد 
تنکابن 1307002007

2,000 1,125 500 375 0 0 1400 1392 * شرکت آب و فاضالب مازندران 200 10
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به تنکابن و خرم آباد 
تنکابن - وامی 1307002008

239,875 0 40,000 37,500 27,464 134,911 1398 1389 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 34267.857 7

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به تویسرکان از سد 
سرابی 1307002009

3,599,931 1,068,142 160,000 120,000 147,508 2,104,281 1400 1385 * شرکت آب و فاضالب هرمزگان 239995.4 15
میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب

آبرسانی به جاسک و بشاگرد از 
سد جگین 1307002010
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

410,852 271,299 30,000 15,000 15,000 79,553 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب سیستان و 
بلوچستان

102713 4 پروژه آبرسانی به شهر خاش به میزان 
13.2 میلیون متر مکعب در سال آبرسانی به خاش 1307002011

283,140 0 150,000 37,500 18,660 76,980 1398 1389 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 56628 5

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به خلخال از سد 
بفراجرد 1307002012

1,277,517 1,157,437 40,000 30,000 27,123 22,957 1399 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 35486.583 36

میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب آبرسانی به خوي از سد آق چاي 1307002013

992,930 100,000 140,000 105,000 187,740 460,190 1400 1385 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 10451.895 95

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب آبرسانی به دزفول 1307002014

2,618,600 2,114,995 300,000 72,300 19,139 112,166 1402 1389 * شرکت آب  و فاضالب کردستان
125833.056
27200.385

18
13

میلیون 
مترمکعب
کیلومتر

آبرسانی به شهرهاي بیجار و 
یاسوکند

احداث خط انتقال و تاسیسات 
وابسته دیواندره

آبرسانی به شهرهاي دیواندره، 
بیجار و یاسوکند از سد سیازاخ 1307002015

346,947 0 160,000 30,000 94,000 62,947 1398 1390 * شرکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی 28912.25 12

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به سلماس و تازه شهر 1307002016

461,084 222,364 40,000 26,250 45,726 126,744 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 115271 4 پروژه آبرسانی به شهر سنقر به میزان 
5.13 میلیون متر مکعب در سال

آبرسانی به سنقر از سد 
سلیمانشاه 1307002017

1,485,551 450,000 50,000 16,500 45,000 924,051 1399 1373 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 18569.388 80
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر آبادان 1307002018

1,991,555 116,347 100,000 75,000 125,056 1,575,152 1400 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مرکزي 30639.308 65

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به شهر اراك از سد 
کمال صالح 1307002019

1,340,565 0 350,000 75,000 112,640 802,925 1398 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 67028.25 20

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به شهر اردبیل از سد 
یامچی 1307002020

1,467,720 103,628 200,000 195,000 312,372 656,720 1400 1372 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 17267.294 85

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر ارومیه 1307002021

674,340 136,020 50,000 37,500 47,040 403,780 1400 1373 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 30651.818 22

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر اندیمشک 1307002022
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

419,625 28,281 100,000 60,000 59,829 171,515 1400 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 69937.5 6

میلیون متر 
مکعب در سال آب رسانی به شهر آبرسانی به شهر بانه 1307002023

657,163 233,825 30,000 22,500 16,925 353,913 1400 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 19328.324 34

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر بروجرد 1307002025

1,409,299 429,496 90,000 75,000 55,264 759,539 1399 1378 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان جنوبی

35978.05
36153.914

4
35

میلیون متر 
مکعب
کیلومتر

آبرسانی به شهر
احداث خط انتقال آب آبرسانی به شهر بیرجند 1307002026

3,057,148 2,017,433 60,000 45,000 74,784 859,931 1399 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 19472.28 157

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به شهر تبریز ومرمت 1307002027

327,499 10,000 20,000 15,000 13,000 269,499 1399 1381 * شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوي - سهامی خاص 46785.57 7

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر تربت حیدریه 1307002028

1,083,888 188,447 170,000 112,500 132,361 480,580 1399 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مرکزي 216777.6 5

میلیون متر 
مکعب در سال آب رسانی به شهر

آبرسانی به شهر تفرش از چشمه
هفتیان 1307002029

3,605,057 936,963 150,000 125,550 85,000 2,307,544 1399 1380 * شرکت آب و فاضالب تهران 30042.142 120
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به شهر تهران از 
سدماملو 1307002030

904,827 101,714 60,000 65,550 57,000 620,563 1399 1391 * شرکت آب و فاضالب تهران 226206.75 4 پروژه آبرسانی به شهر جدید پرند به 
میزان 30 میلیون متر مکعب در 

سال
آبرسانی به شهر جدید پرند 1307002031

1,504,504 10,000 240,000 277,500 228,334 748,670 1399 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 71643.048 21

میلیون متر 
مکعب در سال آب رسانی به شهر

آبرسانی به شهر جهرم  و قیر از 
سد قیر 1307002032

605,103 1 20,000 15,000 28,000 542,102 1399 1380 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 16354.135 37
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر خرم آباد 1307002033

346,555 125,499 30,000 15,000 13,000 163,056 1400 1382 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 115518.333 3
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر خوانسار 1307002035

686,037 10,000 100,000 67,500 123,140 385,397 1399 1383 * شرکت آب و فاضالب کهکیلویه و 
بویراحمد 49002.643 14

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر دو گنبدان 1307002036
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

547,201 1,000 50,000 52,500 40,000 403,701 1399 1378 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 34200.063 16

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به شهرهاي رامسر، 
تنکابن و عباس آباد 1307002037

2,251,416 112,650 200,000 150,000 275,000 1,513,766 1400 1382 * شرکت آب و فاضالب سیستان و 
بلوچستان 30841.315 73

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به شهر زابل و شهرهاي 
مسیر 1307002038

629,921 40,293 20,000 37,500 17,000 515,128 1400 1370 * شرکت آب و فاضالب زنجان 13998.244 45
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر زنجان 1307002039

1,332,662 31,969 140,000 105,000 93,031 962,662 1400 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 33316.55 40

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به شهر هاي ساري و 
میاندرود 1307002040

338,717 165,867 15,000 11,250 22,658 123,942 1400 1389 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان رضوي 30792.455 11

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر سرخس 1307002041

783,247 0 330,000 37,500 80,104 335,643 1398 1389 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 25266.032 31

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به شهر سقز از سد 
چراغ ویس 1307002042

937,443 193,784 40,000 60,000 26,216 617,443 1399 1380 * شرکت آب  و فاضالب کردستان 31248.1 30
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر سنندج 1307002043

622,745 71,865 50,000 37,500 46,118 417,262 1400 1382 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 207581.667 3

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر شادگان 1307002044

5,213,492 797,042 800,000 577,500 670,908 2,368,042 1399 1380 شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 43445.767 120

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر شیراز و خرامه 1307002046

1,859,739 1,540,000 15,000 15,000 15,000 274,739 1400 1379 * شرکت آب و فاضالب گیالن 103318.833 18
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر صومعه سرا 1307002048

379,799 10,000 40,000 22,500 37,792 269,507 1400 1383 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 54257 7

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر فسا 1307002049

1,256,961 395,993 60,000 45,000 110,000 645,968 1400 1370 * * شرکت آب و فاضالب استان البرز 15712.013 80
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر کرج 1307002050

17,687,508 13,546,160 300,000 187,500 251,480 3,402,368 1399 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان 299788.271 59

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهر کرمان از سد 
صفا رود 1307002052
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,762,939 210,000 290,000 207,947 55,792 999,200 1400 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه 20740.459 85

میلیون متر 
مکعب در سال آب رسانی به شهر

آبرسانی به شهر کرمانشاه از 
گاویشان 1307002053

1,362,446 296,000 60,000 37,500 34,107 934,839 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 22707.433 60

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر گرگان 1307002055

2,729,845 1,517,796 100,000 85,966 39,035 987,048 1399 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 248167.727 11

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر مرند 1307002056

1,061,898 300,000 100,000 37,500 55,820 568,578 1399 1383 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 25899.951 41

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر مسجد سلیمان 1307002057

3,998,398 0 350,000 15,000 57,000 3,576,398 1398 1379 * شرکت آب و فاضالب مشهد 10000
416399.67

150
6

میلیون متر 
مکعب در سال
متر مکعب در 

ثانیه

آبرسانی به شهر
احداث تصفیه خانه

آبرسانی به شهر مشهد از سد 
دوستی 1307002058

791,289 278,025 40,000 33,750 30,000 409,514 1400 1383 * شرکت آب و فاضالب مشهد 26376.3
395644.5

15
1

میلیون متر 
مکعب در سال
متر مکعب در 

ثانیه

آبرسانی به شهر
احداث تصفیه خانه

آبرسانی به شهر مشهد ازسد 
ارداك 1307002059

433,479 199,315 70,000 75,000 30,251 58,913 1399 1391 * شرکت آب و فاضالب ایالم 108369.75 4
میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب و صنعت

آبرسانی به شهر ملکشاهی و 
روستاهاي مسیر خط انتقال آب 

و صنعت منطقه از سد ایالم
1307002060

398,544 50,000 50,000 37,500 40,000 221,044 1399 1372 * شرکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی 44282.667 9

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر مهاباد آبرسانی به شهر مهاباد 1307002061

714,703 100,000 70,000 52,500 28,773 463,430 1400 1370 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 35735.15 20

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر میانه 1307002062

185,590 47,874 50,000 75,845 8,882 2,989 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان رضوي

61863.333 3 پروژه آبرسانی به شهرنیشابور از سد بار به
میزان 12 میلیون متر مکعب در 

سال

آبرسانی به شهر نیشابور از سد 
بار 1307002064

3,292,216 795,525 560,000 375,000 394,963 1,166,728 1399 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 80297.951 41

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب و صنعت

آبرسانی به شهر ها و روستاهاي 
محور بن - بروجن 1307002065
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

548,753 20,001 90,000 85,500 37,690 315,562 1400 1388 * شرکت آب و فاضالب زنجان 45729.417 12
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهر هاي ابهر و 
خرمدره 1307002066

4,712,736 2,204,234 50,000 37,500 86,060 2,334,942 1400 1380 شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 43636.444 108

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهر همدان 1307002068

3,795,546 490,762 170,000 120,000 173,621 2,841,163 1400 1380 شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران 11163.371 340

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

آبرسانی به شهرتهران از سد 
تنظیمی کرج 1307002069

28,939,560 17,453,096 1,500,000 1,050,000 1,318,573 7,617,891 1399 1388 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 53591.778 540

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرستان هاي اهواز،
آبادان، خرمشهر و شادگان 1307002070

402,066 10,000 60,000 48,750 8,542 274,774 1399 1383 * شرکت سهامی آب منطقه اي یزد 15464.077 26
میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب صنعت

آبرسانی به شهرکها و واحدهاي 
صنعتی از مخازن آب میبد و 

اردکان و شحنه
1307002071

1,391,057 992,930 40,000 33,750 41,320 283,057 1400 1369 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 73213.526 19

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به شهرمشکین شهر 1307002072

2,591,499 1,619,669 340,000 292,500 190,844 148,486 1399 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مرکزي

647874.75 4 پروژه آبرسانی به شهرهاي ساوه، محالت،
نیمور، خمین، دلیجان و روستاهاي

مسیر به میزان 27 میلیون متر 
مکعب در سال

آبرسانی به شهرها و روستاهاي 
استان مرکزي از خط انتقال 

سدکوچري به قم
1307002073

1,529,361 238,734 40,000 30,000 29,000 1,191,627 1400 1374 * شرکت آب و فاضالب تهران 4933.423 310
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرها و شهرکهاي 
اطراف تهران 1307002074

916,923 549,972 40,000 33,750 65,668 227,533 1399 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس

229230.75 4 پروژه آبرسانی به شهرهاي ارسنجان و 
سعادت شهر به میزان 4.86 
میلیون متر مکعب در سال

آبرسانی به شهرهاي ارسنجان و 
سعادت شهر 1307002075

8,089,145 5,906,291 600,000 412,500 301,209 869,145 1399 1385 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 130470.081 62

میلیون متر 
مکعب آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي ایذه، 
باغملک، قلعه تل، میداود و 

صیدون
1307002076

496,950 122,000 40,000 22,500 28,254 284,196 1400 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 31059.375 16

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي بندر ترکمن
و گمیشان 1307002077
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

5,274,624 4,187,708 80,000 45,000 75,000 886,916 1399 1383 * شرکت آب و فاضالب سیستان و 
بلوچستان 210984.96 25

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي چابهار و 
کنارك (به نسبت 15درصد 

منابع عمومی و 85 درصد سایر 
منابع )

1307002078

840,348 10,000 150,000 112,500 89,000 478,848 1399 1389 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 7639.527 110 کیلومتر احداث خط انتقال و تاسیسات 

وابسته
آبرسانی به شهرهاي داراب و 

زرین دشت 1307002079

13,878,400 4,377,006 1,800,000 750,000 2,585,120 4,366,274 1402 1387 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی 6939200 2 پروژه تامین کمی و کیفی آب شرب

آبرسانی به شهرهاي داراي تنش
آبی و ارتقاي کیفی آب شرب 1307002080

1,329,676 200,000 100,000 75,000 243,841 710,835 1400 1385 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 9997.564 133

میلیون متر 
مکعب آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي دشت 
آزادگان(سوسنگرد)،هویزه،رفیع،

شوش،الوان،حمیدیه ، بستان، 
شیبان

1307002081

4,710,758 2,941,276 300,000 225,000 391,270 853,212 1399 1373 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 62810.107 75

میلیون متر 
مکعب آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي رامشیر، 
امیدیه و میانکوه، آغاجاري، 

هندیجان، بندرامام، ماهشهر و 
شهرك هاي شهید چمران

1307002082

859,247 674,221 40,000 18,000 17,843 109,183 1400 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 42962.35 20

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي رامیان و 
آزاد شهر و شهرهاي مسیر 1307002083

3,743,316 2,694,000 80,000 60,000 38,538 870,778 1399 1350 * شرکت آب و فاضالب گیالن 25292.676 148
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به رشت، انزلی، خمام و 
شفت 1307002084

622,069 200 20,000 15,000 115,500 471,369 1400 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 28275.864 22

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي رودسر و 
چابکسر و واجارگاه و رحیم آباد 

و املش
1307002085
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

539,013 140,000 210,000 75,000 28,000 86,013 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان

134753.25 4 پروژه آبرسانی به شهرهاي سوران، زابلی 
و هیدوچ از سد ماشکید علیا به 
میزان 4 میلیون متر مکعب در 

سال

آبرسانی به شهرهاي سوران، 
زابلی و هیدوچ از سد ماشکید 

علیا
1307002086

203,763 148,888 10,000 9,000 8,000 27,875 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوي - سهامی خاص

50941 4 پروژه آبرسانی به شهرهاي طرقبه و 
شاندیز به میزان 6.9 میلیون متر 

مکعب در سال

آبرسانی به شهرهاي طرقبه و 
شاندیز 1307002088

251,095 93,733 50,000 15,000 23,588 68,774 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 19315 13

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب

آبرسانی به شهرهاي غرب دور 
گیالن (تالش، رضوان شهر، پره 

سر و ماسال)
1307002089

1,018,618 105,250 35,000 26,250 141,000 711,118 1400 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 25465.45 40

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي الهیجان و 
لنگرود و آستانه اشرفیه و 

کیاشهر و صومعه سرا
1307002091

1,788,488 1,438,100 70,000 45,000 71,471 163,917 1399 1387 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 111780.5 16
میلیون متر 
مکعب آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي نطنز 
،اردستان،بادرود و صنایع 1307002092

3,680,105 3,579,166 60,000 7,500 9,319 24,120 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان

736021 5 پروژه آبرسانی به شهرهاي نوار مرزي 
استان گلستان به میزان 15 
میلیون متر مکعب در سال

آبرسانی به شهرهاي نوار مرزي 
استان گلستان 1307002093

1,583,461 200,000 220,000 165,000 203,245 795,216 1400 1385 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 42796.243 37

میلیون متر 
مکعب آبرسانی به شهرها

آبرسانی به شهرهاي 
ویس،شوشتر،گتوند، مالثانی، 

رامهرمز و هفتگل
1307002094

232,541 0 40,000 15,000 18,000 159,541 1398 1389 * شرکت آب و فاضالب کرمان 33220.143 7
میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر آبرسانی به قلعه گنج 1307002096

384,148 280,750 50,000 22,500 4,627 26,271 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 128049.333 3

میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب آبرسانی به کالله 1307002097

1,052,226 294,229 140,000 142,624 176,987 298,386 1400 1389 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سمنان 14219.27 74 کیلومتر احداث خط انتقال و تاسیسات 

وابسته آبرسانی به گرمسار 1307002098
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

410,554 6,250 50,000 33,750 40,000 280,554 1400 1389 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 13685.133 30 کیلومتر احداث خط انتقال و تاسیسات 
وابسته

آبرسانی به گلپایگان از سد 
کوچري 1307002099

799,891 205,089 180,000 135,000 99,239 180,563 1399 1390 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کهگیلویه و بویراحمد 99986.375 8

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهرها آبرسانی به لیکک 1307002101

500,756 109,845 80,000 60,000 27,464 223,447 1400 1389 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 13177.789 38 کیلومتر احداث خط انتقال و تاسیسات 

وابسته آبرسانی به مالیر از سد کالن 1307002102

5,121,666 2,813,704 20,000 60,000 87,000 2,140,962 1399 1387 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 34144.44 150

میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب

آبرسانی خط دوم از بهشت آباد 
به یزد و شهرهاي مسیر 1307002103

4,088,799 2,293,000 340,000 255,000 310,000 890,799 1399 1390 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 20443.995 200 کیلومتر احداث خط انتقال و تاسیسات 

وابسته
احداث خط دوم انتقال آب به 

زاهدان 1307002104

552,573 352,682 50,000 75,000 41,214 33,677 1399 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري

138143.25 4 پروژه
انتقال آب از سد باباحیدر به 

شهرستانهاي فارسان و جونقان و 
باباحیدر و روستاهاي مسیر به 
میزان 4 میلیون متر مکعب در 

سال

انتقال آب از سد باباحیدر به 
شهرستانهاي فارسان و جونقان و

باباحیدر و روستاهاي مسیر
1307002105

974,811 27,724 20,000 15,000 0 912,087 1400 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي قم 4641.957 210
میلیون متر 
مکعب در سال توسعه تصفیه خانه هاي آب

ایجاد تاسیسات تصفیه خانه 
آبرسانی به قم از سد کوچري - 

وامی
1307002106

316,651 10,000 30,000 22,500 30,000 224,151 1399 1385 * شرکت آب و فاضالب گیالن 2.879 110000 مترمکعب احداث مخزن آب تامین آب شرب رشت 1307002107

965,637 513,471 15,000 13,500 30,000 393,666 1400 1383 * شرکت آب و فاضالب اهواز 965637 1 پروژه آبرسانی به شهر تامین آب شرب شهر اهواز 1307002108

805,526 376,362 30,000 37,500 50,000 311,664 1399 1383 * شرکت آب و فاضالب شیراز 201381.5 4
میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب تامین آب شرب شیراز 1307002109

1,376,778 1,334,780 10,000 11,250 6,570 14,178 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 344194.5 4 پروژه تامین آب شرب

تکمیل مطالعات و اجراي 
آبرسانی از سد نومل (کوثر) به 

گرگان
1307002110
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,103,385 1,587,467 80,000 97,500 130,769 1,207,649 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي
85.5

1
35000

110885
هکتار
هکتار

احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی (از محل صندوق توسعه 

ملی)

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه ارس 1307002111

309,444 149,176 15,000 10,500 13,077 121,691 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي 47.607 6500 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه جازموریان - 

هامون
1307002112

2,810,000 43,236 120,000 112,500 205,494 2,328,770 1400 1387 وزارت جهاد کشاورزي 100.357 28000 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه دریاچه ارومیه 1307002113

119,700 26,445 15,000 9,000 9,341 59,914 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي 59.85 2000 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه دریاي عمان 1307002114

656,400 540,118 14,000 9,750 12,143 80,389 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي 65.64 10000 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه دز - خارج از 

استان خوزستان
1307002115

415,460 236,200 25,000 11,250 14,945 128,065 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي 58.025 7160 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه دشت لوت 1307002116

1,665,965 0 120,000 105,000 168,132 1,272,833 1398 1387 وزارت جهاد کشاورزي 57.447 29000 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه زاینده رود 1307002117

972,000 672,917 80,000 24,750 32,692 161,641 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي 97.2 10000 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه کارون- خارج از 

استان خوزستان
1307002118

2,451,931 1,241,584 116,000 120,000 158,791 815,556 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي 82.28 29800 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه کرخه- خارج از 

استان خوزستان
1307002119
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

570,227 93,662 70,000 26,250 38,401 341,914 1400 1387 وزارت جهاد کشاورزي 28.511 20000 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه گرگان و دشت 1307002120

1,384,970 386,779 85,000 52,500 110,045 750,646 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي 61.554 22500 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه مرکزي 1307002121

5,728,610 4,178,766 200,000 180,000 296,154 873,690 1400 1387 وزارت جهاد کشاورزي 68.606 83500 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه موند 1307002122

21,571,442 15,755,997 1 1 0 5,815,443 1399 1387 موسسه جهاد نصر 39.221 550000 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان  شبکه هاي فرعی 
آبیاري و زهکشی اراضی 

کشاورزي  خوزستان و ایالم
1307002123

3,246,406 1,419,497 30,000 22,500 45,240 1,729,169 1400 1368 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 202.9 16000 هکتار ایجاد شبکه هاي آبیاري اصلی و  

زهکشی
ساختمان شبکه آبیاري و 

زهکشی آبادان 1307002125

2,009,652 2,000,000 1 1 0 9,650 1400 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 279.118 7200 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی آبسرده 1307002126

445,420 440,017 1 1 0 5,401 1399 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 60.478 7365 هکتار احداث شبکه آبیاري

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی آقبالغ 1307002127

2,020,000 1,212,013 40,000 7,500 47,086 713,401 1400 1368 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 134.667 15000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی آیدوغموش 1307002128

82,786 2,944 4,000 3,750 4,306 67,786 1399 1384 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 6.899 12000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی استور 1307002129

1,485,417 17,331 40,000 37,500 51,169 1,339,417 1399 1367 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 28.566 52000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی البرز 1307002130

348,217 2,345 20,000 22,500 16,155 287,217 1400 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 72.545 4800 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی ایوشان 1307002131

238,487 231,184 1 1 0 7,301 1400 1385 شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 89.995 2650 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی باباحیدر 1307002132
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

11,284 1 1 1 0 11,281 1399 1383 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان .896 12600 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی باالرود 1307002134

1,333,000 1,151,770 80,000 3,750 11,053 86,427 1402 1388 * شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 444333.333 3

میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب

آبرسانی از سد بلوبین به 
شهرهاي زرین آباد، حلب و 

روستاهاي مسیر
1307002135

819,113 607,409 1 1 0 211,702 1400 1369 شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 50.099 16350 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی پلرود 1307002136

257,739 250,999 1 1 0 6,738 1400 1385 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 224.121 1150 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی پیغام چاي 1307002137

1,521,882 1,251 4,000 22,500 4,749 1,489,382 1399 1374 شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 63.412 24000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی تالوار 1307002138

648,774 0 120,000 9,000 60,550 459,224 1398 1369 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 147.449 4400 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی تنگ براق 1307002139

583,093 0 200,000 3,750 14,847 364,496 1398 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 44.853 13000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی تنگاب 1307002140

1,121,195 138,618 5,000 22,500 36,382 918,695 1399 1374 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 36.168 31000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی جره 1307002141

745,602 279,637 5,000 22,500 20,548 417,917 1400 1388 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 18.64 40000 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی جفیر 1307002142

1,004,551 300,000 50,000 3,750 16,235 634,566 1400 1365 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان 43.676 23000 هکتار احداث شبکه ابیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی جیرفت و رودبار 1307002143

268,234 198,642 1 1 0 69,590 1400 1384 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 7.42 36150 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی چپرآباد 1307002144

203,688 50,000 1 1 0 153,686 1399 1382 شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 37.034 5500 هکتار تا مین اب کشاورزي

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی چراغ ویس 1307002145
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,766,317 620,246 10,000 30,000 49,500 1,056,571 1399 1373 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 44.158 40000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی چمشیر 1307002146

569,849 60,985 4,000 3,750 1,898 499,216 1400 1376 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 45.588 12500 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی حسنلو 1307002147

2,290,062 819,123 50,000 37,500 47,030 1,336,409 1400 1381 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 143.129 16000 هکتار ایجاد شبکه هاي آبیاري اصلی و 

زهکشی
ساختمان شبکه آبیاري و 

زهکشی خرمشهر 1307002148

28,952 1 1 1 0 28,949 1399 1383 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 2.413 12000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی خیرآباد 1307002149

787,161 0 300,000 22,500 46,452 418,209 1398 1382 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
بوشهر 112.452 7000 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی دالکی و کلل 1307002150

1,121,406 365,184 4,000 3,750 38,711 709,761 1400 1352 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 10.013 112000 هکتار احداث شبکه ابیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی درودزن 1307002151

98,710 50,000 1 1 0 48,708 1399 1391 شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 12.339 8000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی دشت خورخوره(به 

نسبت50 درصد منابع عمومی و 
50 درصد سایرمنابع)

1307002152

848,853 0 150,000 2,250 10,942 685,661 1398 1375 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان رضوي 26.61 31900 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی دوستی 1307002154

654,941 388,675 10,000 22,500 46,898 186,868 1400 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 109.157 6000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی دیریک 1307002155

2,363,539 1,291,924 50,000 45,000 21,484 955,131 1400 1370 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
بوشهر 98.481 24000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی رئیسعلی دلواري 1307002156

320,267 101,149 4,000 3,750 9,959 201,409 1400 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 19.469 16450 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی رودبال 1307002157
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,387,619 679,438 12,000 22,500 135,213 1,538,468 1400 1369 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 31.835 75000 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی زهره و بنه باشت 1307002159

729,515 456,485 4,000 22,500 46,898 199,632 1400 1379 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 240.764 3030 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی زوال 1307002160

982,512 163,271 210,000 60,000 20,142 529,099 1400 1369 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 122.814 8000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی زیردان 1307002161

304,589 29,123 4,000 3,750 12,423 255,293 1400 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 67.686 4500 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی ساروق 1307002162

3,421,773 2,503,880 20,000 22,500 21,620 853,773 1400 1368 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 273.742 12500 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سبالن 1307002163

584,263 579,584 1 1 0 4,677 1400 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 40.294 14500 هکتار احداث شبکه آبیاري

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سد نرگسی 1307002164

8,390 1 1 1 0 8,387 1399 1387 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 6.454 1300 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سردشت 1307002165

1,637,161 130,897 10,000 7,500 45,000 1,443,764 1400 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 9.205 177847 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سفید رود و فومنات 1307002166

293,255 36,518 7,500 7,500 19,060 222,677 1400 1382 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 86.251 3400 هکتار تا مین اب کشاورزي

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سنگ سیاه 1307002167

703,842 75,213 10,000 18,466 28,134 572,029 1400 1368 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 64.573 10900 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سهند 1307002168

290,342 201,870 2,000 7,500 15,607 63,365 1400 1386 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 145.171 2000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سورك 1307002170

1,033,560 200,614 120,000 110,550 95,645 506,751 1400 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 46.98 22000 هکتار تا مین اب کشاورزي

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سیازاخ 1307002171
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

7,515 2,015 1 1 0 5,498 1400 1384 شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان جنوبی 15.243 493 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سیاهو 1307002173

58,133 50,000 1 1 0 8,131 1399 1387 شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 11.073 5250 هکتار احداث شبکه ابیاري و زهکشی
ساختمان شبکه آبیاري و 

زهکشی سیکان 1307002174

733,485 50,099 1 3,750 10,739 668,896 1400 1367 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 68.55 10700 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی سیوند 1307002176

614,521 407,862 1 1 0 206,657 1400 1369 شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 89.061 6900 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی شفارود 1307002177

352,596 10,000 5,000 3,750 16,152 317,694 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
هرمزگان 176.298 2000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی شمیل و نیان 1307002178

689,011 193,128 12,000 52,500 47,372 384,011 1400 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 55.121 12500 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی شهر چاي 1307002179

9,535 1 1 1 0 9,532 1399 1387 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 1.324 7200 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی شیرین آب 1307002180

6,123 1 1 1 0 6,120 1399 1388 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران .6 10200 هکتار احداث شبکه آبیاري

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی صیدون 1307002181

1,814,451 1,786,518 1 7,500 4,623 15,809 1400 1368 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 106.732 17000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی عمارت 1307002182

779,795 0 70,000 63,750 84,110 561,935 1398 1382 وزارت جهاد کشاورزي 33.042 23600 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی فرعی البرز 1307002183

1,523,504 696,772 50,000 15,000 29,950 731,782 1399 1381 شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 108.05 14100 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی قره سو و زرین گل 1307002184

3,000 1,250 1,000 750 0 0 1399 1393 شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان .213 14100 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی قره سو و زرین گل- 

وامی
1307002185
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

330,024 166,092 4,000 3,750 9,178 147,004 1400 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه 80.494 4100 هکتار احداث شبکه ابیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی قشالق علیا 1307002186

1,558,657 1,117,558 4,000 7,500 23,479 406,120 1400 1375 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 130.98 11900 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی قلعه چاي 1307002187

1,105,036 92,026 4,000 3,750 15,756 989,504 1400 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 40.927 27000 هکتار ایجاد شبکه هاي آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی قیر 1307002188

5,229,591 2,119,954 40,000 37,500 225,958 2,806,179 1399 1366 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 51.02 102500 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی کارون بزرگ 1307002189

222,348 1 1 45,001 0 177,345 1399 1387 شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 17.104 13000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی کاکارضا 1307002190

10,771,182 2,999,321 150,000 165,000 331,236 7,125,625 1400 1370 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 43.136 249700 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی کرخه وسیستم انحراف 1307002191

229,051 220,499 1 1 0 8,550 1400 1384 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 88.097 2600 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی کلقان 1307002192

259,548 21,294 4,000 7,500 13,155 213,599 1400 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 34.56 7510 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی کمندان 1307002193

540,322 447,924 1 1 0 92,396 1400 1383 شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 108.064 5000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی کهیر 1307002194

697,832 386,960 20,000 3,750 15,668 271,454 1400 1369 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 41.049 17000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی کوار 1307002195

18,945 10,000 1 1 0 8,943 1399 1383 شرکت سهامی آب منطقه اي 
هرمزگان 4.031 4700 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی گابریک 1307002196

1,512,612 91,260 5,000 15,000 53,740 1,347,612 1399 1374 * شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 189.077 8000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی گالبر 1307002198
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

130,019 127,027 1 1 0 2,990 1400 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان شمالی 100.015 1300 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی گلمندره 1307002200

1,199,078 30,942 80,000 37,500 61,558 989,078 1400 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 57.099 21000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی گلورد 1307002201

2,227,323 2,117,995 10,000 1 0 99,327 1400 1385 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 278.415 8000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی گیوي 1307002202

1,951,000 1,619,125 80,000 3,750 28,337 219,788 1402 1387 * شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 325166.667 6

میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب و صنعت

آبرسانی از سد مراش به 
شهرهاي ماهنشان، دندي و 

روستاهاي مسیر
1307002204

358,036 4,325 20,000 15,000 19,925 298,786 1400 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 63.146 5670 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی مروك 1307002205

598,759 233,083 50,000 37,500 18,790 259,386 1399 1387 شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 16.632 36000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی مشمپا 1307002206

2,147,205 2,108,879 5,000 3,750 10,218 19,358 1399 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 71.574 30000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی نرماب 1307002208

8,230 0 1 1 0 8,228 1399 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 6.188 1330 هکتار ایجاد شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی نعمت آباد 1307002209

376,353 84,128 40,000 37,500 60,547 154,178 1400 1386 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
قزوین 14.475 26000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی نهب 1307002210

141,999 139,063 1 1 0 2,934 1400 1387 شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 35.5 4000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی هایقر 1307002211

5,076,307 4,980,195 5,000 7,500 10,913 72,699 1399 1378 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 52.177 97291 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی هراز 1307002212

1,115,224 369,334 20,000 15,000 46,898 663,992 1400 1363 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 36.77 30330 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه اصلی آبیاري و 
زهکشی زرینه رود 1307002214
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

863,252 379,949 4,000 3,750 13,300 462,253 1400 1362 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 7.348 117487 هکتار ایجاد شبکه هاي فرعی آبیاري و 

زهکشی
ساختمان شبکه فرعی آبیاري و 

زهکشی سفید رود 1307002215

1,080,133 0 100,000 3,750 16,100 960,283 1398 1364 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 36.004 30000 هکتار ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی سیستان 1307002216

818,304 0 30,000 28,500 20,000 739,804 1398 1364 * وزارت جهاد کشاورزي 13.082 62550 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی مغان 1307002217

53,142 10,000 1 1 0 43,140 1399 1391 شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 10.42 5100 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی میانکنگی 1307002218

391,233 104,738 30,000 15,000 37,551 203,944 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي
48.379

1
8000
4201

هکتار
هکتار

احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی (از محل صندوق توسعه 

ملی)

ساختمان شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه اترك 1307002219

1,481,258 325,090 110,000 105,000 153,769 787,399 1400 1387 وزارت جهاد کشاورزي 70.738 20940 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

ساختمان شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه سفیدرود 1307002220

2,576,466 1,244,859 70,000 75,000 102,747 1,083,860 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي
84.973

1
29000

112244
هکتار
هکتار

احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی

احداث شبکه فرعی آبیاري و 
زهکشی (از محل صندوق توسعه 

ملی)

ساختمان شبکه هاي آّبیاري و 
زهکشی حوضه مرزي غرب 

کشور
1307002221

5,058,858 2,670,173 100,305 84,245 81,238 2,122,897 1399 1387 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 49.597 102000 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه هاي فرعی 
آّبیاري حوضه آبریز کشور 1307002222

943,600 415,024 7,999 7,500 0 513,077 1399 1387 وزارت جهاد کشاورزي 3.495 270000 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

کمک هاي فنی و اعتباري  
شبکه فرعی آبیاري و زهکشی 
حوضه هاي آبریز کشور(تامین 

سهم بهره برداران)

1307002228
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

616,240 311,473 20,000 15,000 0 269,767 1399 1387 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 2.282 270000 هکتار احداث شبکه فرعی آبیاري و 

زهکشی

کمک هاي فنی و اعتباري شبکه
هاي فرعی آّبیاري حوضه هاي 

آبریز کشور(تامین سهم بهره 
برداران)

1307002229

6,415,030 5,158,138 20,000 56,250 80,000 1,100,642 1399 1393 شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان

33144.32
449052.1

180
1

میلیون متر 
مکعب
پروژه

انتقال آب
مطالعه

مطالعه و اجراي  انتقال آب به 
شهرهاي شمالی استان کرمان 1307002230

1,455,909 456,699 160,000 120,000 179,633 539,577 1400 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان

1
5199.532

40
280

میلیون متر 
مکعب در سال
هزار هکتار

آبرسانی به شهرها
زهکشی اراضی

مطالعه و اجراي زهکشی اراضی 
اولویت دار گلستان 1307002231

4,600,000 4,322,500 40,000 127,500 110,000 0 1400 1396 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سمنان 920000 5

مبلیون متر 
مکعب انتقال آب شرب

سامانه انتقال و تصفیه خانه آب 
شرب شهر شاهرود از سد 

کالپوش
1307002232

600,000 347,500 130,000 82,500 40,000 0 1400 1396 شرکت سهامی آب منطقه اي 
قزوین 10000 60

مبلیون متر 
مکعب انتقال آب شرب

آبرسانی از سد طالقان به 14 
شهر شمالی استان قزوین و 

روستاهاي مسیر (به نسبت %70
منابع عمومی و 30% سایر منابع)

1307002233

2,290,000 497,532 600,000 382,500 380,748 429,220 1400 1392 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کهگیلویه و بویراحمد

184.141
100000

11350
2

هکتار
رودخانه

انتقال آب کشاورزي
ساماندهی رودخانه

تکمیل آبرسانی به دشت هاي 
امامزاده جعفر، خان احمد، 

لیشتر، باشت و دشت مور و 
ساماندهی رودخانه هاي باشت و 

دیل

1307002234

1,800,000 1,535,000 100,000 75,000 90,000 0 1400 1396 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 60000 30

مبلیون متر 
مکعب انتقال آب شرب

تأمین آب شرب شهرها و 
روستاهاي نکا، بهشهر و گلوگاه 1307002235

3,143,653 2,586,153 250,000 187,500 120,000 0 1400 1396 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کهگیلویه و بویراحمد 184920.765 17

مبلیون متر 
مکعب انتقال آب شرب

آبرسانی به شهرهاي دهدشت، 
چرام، سوق و لنده 1307002236
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,500,000 1,265,000 100,000 75,000 60,000 0 1400 1396 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 51724.138 29

مبلیون متر 
مکعب انتقال آب شرب

تأمین آب شرب مرزن آباد، 
چالوس، نوشهر 1307002237

500,000 397,500 50,000 52,500 0 0 1400 1397 شرکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی 22727.273 22

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر بوکان آبرسانی به شهر بوکان 1307002245

335,666 0 10,000 0 0 325,666 1398 1367 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اصفهان 14.594 23000 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی رودشت جنوبی 1307002247

206,315,410 107,950,784 13,300,366 8,926,952 7,227,387 68,909,921 0 برنامه تامین آب 1307003000

654,732 184,126 30,000 30,000 32,000 378,606 1400 1391 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 11904.218 55
میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب

احداث خط تکمیلی انتقال آب از
سد کاکارضا به تصفیه خانه شهر

خرم آباد
1307003001

465,916 396,329 15,000 17,625 5,932 31,030 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران 1646.346 283

مبلیون متر 
مکعب انتقال پساب تصفیه شده

احداث خط دوم انتقال پساب 
تصفیه خانه جنوب تهران به 
دشتهاي ورامین، پاکدشت و 
شهرري به نسبت 66 درصد 

درآمد عمومی و 34 درصد اوراق
مشارکت

1307003002

501,632 467,249 1 750 0 33,632 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 295.078 1700 متر احداث سازه کنترلی و ترمیم کانال

تخلیه

مطالعه جلوگیري از تبخیر و 
رسوب گذاري و احداث سازه 

هاي بهره برداري از چاه نیمه ها(
سازه کنترلی مخازن چاه نیمه 
یک و سه) و مطالعه آب هاي 

ژرفی

1307003003

829,226 19,980 10,000 22,500 48,000 728,746 1399 1391 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 3117.391 266

مبلیون متر 
مکعب

تامین و انتقال آب شرب، کشاورزي
و صنعت

احداث سد پارسیان(گورك) (15
درصد منابع عمومی، 85درصد 

سایر منابع)
1307003004
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

233,903 177,000 20,000 15,000 5,000 16,903 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان

79.176
25497.143

700
7

هکتار
میلیون متر 
مکعب

احداث شبکه آبیاري و زهکشی
تامین آب کشاورزي و صنعت

احداث سد خاکی عالی محمود و
شبکه پایاب 1307003005

338,615 319,299 1 1 0 19,314 1400 1391 شرکت سهامی آب منطقه اي 
اصفهان 33861.5 10

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي احداث سد گردنه خاکی سمیرم 1307003006

667,305 2,000 180,000 156,375 164,921 164,009 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 166826.25 4 سد تامین آب کشاورزي

احداث سدهاي الستیکی دهنه 
سر، فخرآباد، انبار سر و پهلوان 

بست
1307003007

35,726 1 1 1 0 35,723 1399 1383 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 59.543 600

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب افزایش ارتفاع ساختمان سد دز 1307003008

213,319 50,000 1 1 0 163,317 1399 1386 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 969.632 220

مبلیون متر 
مکعب انتقال آب کشاورزي

انتقال آب از زرینه رودبه دشت 
بناب 1307003009

33,923 2,500 5,000 3,750 0 22,673 1399 1380 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 408.711 83 کیلومتر احداث سامانه انتقال آب

انتقال آب از سد ایزدخواست به 
رامشه 1307003010

689,573 580,891 5,000 7,500 10,843 85,339 1400 1391 شرکت سهامی آب منطقه اي قم 11492.883 60
میلیون متر 
مکعب انتقال پساب

انتقال آب از سد دوتویه و بند 
علیخان به دشت مسیله قم (به 
نسبت 70 درصد منابع عمومی و

30 درصد سایر منابع)

1307003011

782,257 212,031 100,000 30,000 51,535 388,691 1400 1388 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 417.204 1875 هکتار احداث شبکه آبیاري انتقال آب به دشت جایدر 1307003012

140,074 10,000 1 1 0 130,072 1399 1386 شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 23345.667 6

میلیون متر 
مکعب انتقال آب

انتقال آب به منطقه تاسوکی و 
عشایر حاشیه هامون 1307003013

2,030,914 1,207,768 5,000 37,500 11,335 769,311 1400 1379 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 18133.161 112

میلیون متر 
مکعب در سال تا مین اب کشاورزي

انتقال آب سبزه کوه به سد 
چغاخور 1307003014

598,682 11,283 1,500 1,500 4,717 579,682 1400 1367 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 4276.3 140

میلیون متر 
مکعب در سال تأمین و انتقال آب کشاورزي

انتقال پساب تصفیه شده شیراز 
به دشت سروستان 1307003015
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,136,670 1,095,487 6,000 11,250 5,390 18,543 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 10240.279 111

مبلیون متر 
مکعب تامین آب کشاورزي و شرب ایجاد سد مخزنی السک 1307003016

771,159 508,061 50,000 142,500 21,056 49,542 1399 1388 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 385579.5 2 پروژه احداث شبکه آبیاري

تامین آب طرح احیاء اراضی 
تعاونی ایثارگران 1307003017

557,929 57,047 30,000 7,500 6,400 456,982 1400 1376 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان رضوي 4768.624 117

میلیون متر 
مکعب در سال آبرسانی به شهر

تامین آب مشهد از طریق 
جایگزینی پساب تصفیه شده با 

آب کشاورزي
1307003018

71,918 45,000 15,000 1 0 11,917 1399 1391 شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 1073.403 67
میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي و شرب

تامین سهم 15 درصدي احداث 
سد چناره براي استفاده از 

تسهیالت مالی خارجی
1307003019

815,193 120,477 230,000 172,500 86,478 205,738 1400 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کهگیلویه و بویراحمد 16303.86 50

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب

تامین و انتقال آب  به اراضی 
دهدشت غربی 1307003020

22,599 6,962 1,000 750 3,400 10,487 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس

7860
6880

2
1

کیلومتر
پروژه

اجراي جاده دسترسی
مطالعات

تکمیل مطالعات و اجراي زیر 
ساختهاي سد ماربر و سامانه 

انتقال آب
1307003021

1,008,885 932,548 15,000 15,000 6,788 39,549 1400 1391 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران 336295 3 پروژه یک پروژه مطالعاتی و دو پروژه 

اجرایی

تکمیل مطالعات و اجراي 
ساماندهی آبهاي سطحی جنوب 

تهران با مشارکت 70 درصدي 
بخش غیر دولتی

1307003022

1,024,705 997,553 5,000 3,750 6,637 11,765 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 53931.842 19

میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب

تکمیل مطالعات و اجراي طرح 
توسعه آب محمدآباد (به نسبت 
45 درصد منابع عمومی و 55 

درصد سایر منابع)

1307003023

305,205 290,545 3,000 2,250 3,426 5,984 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان 43600.714 7

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب

تکمیل مطالعات و تامین آب 
شرب شهر و روستاهاي زر دشت

بافت
1307003024
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

28,068,371 19,927,500 2,000,000 1,687,500 735,000 3,718,371 1399 1391 وزارت نیرو 23390.309 1200
میلیون متر 
مکعب تامین و انتقال آب

خرید تضمینی آب استحصالی و 
پساب تصفیه شده از بخش 

غیردولتی و کمک هاي فنی و 
اعتباري براي هزینه هاي تامین 

و انتقال آب

1307003025

2,324,609 1,049,881 15,000 22,500 56,483 1,180,745 1400 1379 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اصفهان 12234.784 190

میلیون متر 
مکعب در سال

تامین اب کشاورزي . شرب و 
صنعت ساختمان تونل چشمه لنگان 1307003026

837,422 321,998 140,000 105,000 27,155 243,269 1400 1387 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 11165.627 75

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب ساختمان سد آبسرده 1307003027

531,155 445,973 1 75,001 0 10,180 1399 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 24143.409 22

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب ساختمان سد آقبالغ و سد ونک 1307003028

3,070,008 1,565,090 5,000 37,500 120,419 1,341,999 1400 1375 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 2790.916 1100

میلیون متر 
مکعب در سال تامین اب کشاورزي ساختمان سد استور 1307003029

2,248,934 10,162 120,000 45,000 44,838 2,028,934 1399 1369 شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 8649.746 260

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي ساختمان سد البرز 1307003030

1,766,614 600,000 300,000 105,000 91,214 670,400 1400 1383 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 65430.148 27

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي،صنعت وشرب ساختمان سد بابا حیدر 1307003032

1,011,902 0 190,000 37,500 61,139 723,263 1398 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان 36139.357 28

میلیون متر 
مکعب در سال تامین اب کشاورزي و شرب ساختمان سد بافت 1307003034

702,297 18,460 70,000 45,000 66,540 502,297 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
قزوین 78033 9

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب

ساختمان سد باالخانلو (به نسبت
54درصد منابع عمومی و 46

درصد سایر منابع)
1307003035

925,752 100,000 110,000 82,500 15,000 618,252 1400 1383 * * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 7066.809 131

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي ساختمان سد باالرود 1307003036

559,998 0 184,000 11,250 0 364,748 1398 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 93333 6

میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب ساختمان سد بفراجرد 1307003037
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

230,481 187,000 1 36,000 0 7,480 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اصفهان 32925.857 7

میلیون متر 
مکعب

تامین آب کشاورزي، شرب و 
صنعت ساختمان سد بلطاق 1307003038

1,534,007 351,032 140,000 90,000 134,749 818,226 1400 1388 * شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 38350.175 40

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب ساختمان سد بلوبین 1307003039

3,916,537 1,582,105 130,000 90,000 330,143 1,784,289 1400 1369 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 20944.048 187

میلیون متر 
مکعب در سال

تامین آب کشاورزي وصنعت 
وشرب ساختمان سد پلرود 1307003040

710,610 119,734 140,000 105,000 41,425 304,451 1400 1383 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 44413.125 16

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب و کشاورزي ساختمان سد پیغام چاي 1307003041

519,999 305,298 10,000 97,500 5,500 101,701 1400 1388 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران

293.739
3657.287

575
96

میلیون متر 
مکعب در سال
مگاوات ساعت

تامین آب کشاورزي شرب صنعت
تولید انرژي برق آبی

ساختمان سد تنگ معشوره به 
نسبت ده درصد منابع عمومی و 

نود درصد سایر منابع
1307003043

1,920,726 0 780,000 150,000 192,372 798,354 1398 1367 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 7502.836 256

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب  کشاورزي ساختمان سد چپرآباد 1307003044

1,245,302 148,020 40,000 30,000 59,079 968,203 1400 1385 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 56604.636 22

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب

ساختمان سد چشمه عاشق و 
شبکه آبیاري و زهکشی 1307003046

1,706,511 480,000 120,000 60,000 65,540 980,971 1399 1382 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 85325.55 20

میلیون متر 
مکعب در سال تامین اب کشاورزي ساختمان سد حوضیان 1307003047

219,446 1 1 60,000 0 159,444 1399 1383 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 1363.019 161

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي ساختمان سد خیرآباد 1307003048

1,937,000 1,480,172 80,000 52,500 82,852 241,476 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
بوشهر 42108.696 46

میلیون متر 
مکعب در سال

تامین آب کشاورزي، شرب و 
صنعت ساختمان سد دشت پلنگ 1307003049

92,098 10,000 20,000 52,501 0 9,597 1399 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان

8.348

6008.771

2395

12

هکتار

مبلیون متر 
مکعب

احداث شبکه آبیاري و 
زهکشی(1375 هکتار توسعه و 

1020 هکتار بهبود)
تامین آب کشاورزي و صنعت

ساختمان سد زیبا محمد و 
شبکه آبیاري و زهکشی (به 

نسبت 46درصد منابع عمومی و 
54درصد سایر منابع)

1307003050

24,482 1 1 1 0 24,479 1399 1387 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 18.832 1300 هکتار شبکه آبیاري وزهکشی ساختمان سد سردشت 1307003052
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,030,103 70,371 140,000 112,500 129,800 577,432 1400 1386 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران

470019
20003

1
28

پروژه
میلیون متر 
مکعب

احداث تصفیه خانه
تامین و انتقال آب

ساختمان سد سرنی و سامانه 
انتقال و تصفیه خانه 1307003053

133,720 325 100 75 0 133,220 1400 1387 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران

7053.36
4523.809

1
28

پروژه
میلیون متر 
مکعب در سال

احداث تصفیه خانه
تامین و انتقال آب

ساختمان سد سرنی و سامانه 
انتقال و تصفیه خانه - وامی 1307003054

546,389 0 200,000 22,500 35,671 288,218 1398 1383 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان جنوبی 109277.8 5

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي ساختمان سد سیاهو 1307003056

1,775,000 1,027,598 280,000 375,000 0 92,402 1399 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 50714.286 35
میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي، شرب، صنعت

و زیست محیطی ساختمان سد سیکان 1307003057

38,501 1,000 1 37,500 0 0 1400 1382 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 143.126 269

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب  کشاورزي

احداث ساختمان سد سیمینه 
رود 1307003058

3,030,557 800,152 270,000 142,500 433,653 1,384,252 1400 1369 شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 31568.302 96

میلیون متر 
مکعب در سال

تامین آب کشاورزي وصنعت 
وشرب ساختمان سد شفارود 1307003059

509,310 412,501 50,000 37,501 0 9,308 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 101862 5

میلیون متر 
مکعب تامین آب کشاورزي

ساختمان سد شهید بروجردي و
شبکه آبیاري و زهکشی 1307003061

34,726 1 1 1 0 34,723 1399 1387 شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 4.823 7200 هکتار شبکه آبیاري وزهکشی ساختمان سد شیرین آب 1307003062

5,583,433 3,556,688 310,000 90,000 133,520 1,493,225 1400 1379 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان 82109.309 68

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب ساختمان سد صفارود 1307003063

232,742 25,000 100,000 75,000 0 32,742 1399 1388 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 2983.872 78

میلیون متر 
مکعب تامین آب ساختمان سد صیدون و آبریز 1307003064

1,865,634 0 200,000 37,500 37,696 1,590,438 1398 1366 شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران 4441.986 420

میلیون متر 
مکعب در سال ...تامین آب شرب وکشاورزي ساختمان سد طالقان 1307003065

2,988,183 2,084,693 180,000 131,250 69,869 522,371 1400 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه 67913.25 44

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب ساختمان سد قشالق علیا 1307003067
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

911,299 33,371 170,000 126,000 81,542 500,386 1400 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه 53605.824 17

میلیون متر 
مکعب در سال تا مین اب کشاورزي ساختمان سد کبوتر النه 1307003069

1,732,052 18,460 200,000 134,999 136,540 1,242,053 1400 1383 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 21383.358 81

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزى و شرب ساختمان سد کمندان 1307003072

1,081,794 10,000 200,000 97,500 180,901 593,393 1399 1383 شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 18978.842 57

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزى و شرب ساختمان سد کهیر 1307003073

267,477 500 750 750 0 265,477 1399 1387 شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 4692.579 57

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب

ساختمان سد کهیر و شبکه 
آبیاري و زهکشی-وامی 1307003074

1,646,830 878,982 120,000 90,000 101,279 456,569 1400 1369 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 8234.15 200

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي ساختمان سد کوار 1307003075

7,766,290 0 300,000 75,000 246,941 7,144,349 1398 1378 شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران 64719.083 120

مبلیون متر 
مکعب تامین آب شرب وصنعت

ساختمان سد کوچري و تونلهاي
انتقال آب از سر شاخه دز 1307003076

1,865,599 1,560,197 100,000 30,000 62,500 112,902 1399 1383 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
هرمزگان 20728.878 90

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب کشاورزي ساختمان سد گابریک 1307003078

168,836 139,014 1 18,364 0 11,457 1400 1391 شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان شمالی 21104.5 8

میلیون متر 
مکعب تامین آب کشاورزي ساختمان سد گراتی 1307003079

1,794,430 1,052,877 65,000 48,750 58,861 568,942 1400 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 44860.75 40

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب و کشاورزي ساختمان سد گرمی چاي 1307003080

3,773,687 3,515,050 40,000 18,750 15,000 184,887 1402 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 171531.227 22

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب و صنعت ساختمان سد گرین 1307003081

942,741 88,350 60,000 45,000 26,650 722,741 1400 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان شمالی 94274.1 10

میلیون متر 
مکعب تامین   آب کشاورزي ساختمان سد گلمندره 1307003082

2,445,831 10,000 150,000 105,000 195,147 1,985,684 1399 1374 شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 22858.234 107

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي ساختمان سد گلورد 1307003083

1,867,413 1,487,569 80,000 52,500 80,536 166,808 1400 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
بوشهر 74696.52 25

میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب و کشاورزي ساختمان سد مخزنی باغان 1307003086
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

6,968,225 6,281,814 200,000 108,750 68,936 308,725 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
بوشهر 16055.818 434

میلیون متر 
مکعب تامین آب کشاورزي ساختمان سد مخزنی دالکی 1307003087

981,721 52,800 140,000 105,000 142,200 541,721 1399 1387 * * شرکت سهامی آب منطقه اي یزد 65448.067 15
میلیون متر 
مکعب تامین آب کشاورزي،صنعت وشرب

ساختمان سد مخزنی هرات و 
شبکه آبیاري و زهکشی 1307003089

1,947,906 455,612 140,000 90,000 145,192 1,117,102 1400 1387 * شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 30436.031 64

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب ساختمان سد مراش 1307003090

20,465 1 1 1 0 20,462 1400 1387 شرکت سهامی آب منطقه اي یزد 818.6 25
میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب و کشاورزي

ساختمان سد مروست و شبکه 
آبیاري و زهکشی 1307003091

1,769,403 352,856 100,000 45,000 76,404 1,195,143 1399 1387 شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 2764.692 640

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب ساختمان سد مشمپا 1307003093

657,744 10,000 1 1 0 647,742 1399 1382 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 2409.319 273

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب  کشاورزي ساختمان سد نازلو 1307003094

1,413,419 425,398 80,000 37,500 84,708 785,813 1400 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 5913.887 239

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب ساختمان سد نرگسی 1307003095

3,429,711 50,000 1,000,000 202,500 232,809 1,944,402 1400 1387 شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 19598.349 175

میلیون متر 
مکعب تامین و انتقال آب ساختمان سد نرماب 1307003096

5,572,592 2,752,872 320,000 225,000 400,464 1,874,256 1399 1375 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان 46054.479 121

میلیون متر 
مکعب در سال

تامین و انتقال آب کشاورزي و 
شرب ساختمان سد نسا 1307003097

663,547 0 300,000 18,750 42,440 302,357 1398 1382 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 44236.467 15

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي و آشامیدنی ساختمان سد نعمت آباد 1307003098

3,194,420 1,117,500 150,000 105,000 140,352 1,681,568 1400 1381 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران 25352.54 126

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب وکشاورزي ساختمان سد نم رود 1307003099

1,820,051 202,977 200,000 150,000 177,023 1,090,051 1400 1386 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
قزوین 7280.204 250

میلیون متر 
مکعب تامین و انتقال آب ساختمان سد نهب 1307003100

1,660,791 364,182 150,000 105,000 84,711 956,898 1400 1387 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 12775.315 130

میلیون متر 
مکعب

تامین آب کشاورزي وصنعت 
وشرب ساختمان سد هایقر 1307003101
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

9,439,126 8,202,243 100,000 112,500 87,326 937,057 1399 1378 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 14521.732 650

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب و برق و کشاورزي ساختمان سد هراز 1307003102

9,719,918 3,865,000 900,000 1,005,000 332,020 3,617,898 1399 1372 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اصفهان 32399.727 300

میلیون متر 
مکعب در سال

تامین اب کشاورزي . شرب و 
صنعت

ساختمان سد و تونل سوم 
کوهرنگ 1307003103

1,384,289 898,884 100,000 45,000 0 340,405 1400 1383 شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 6098.189 227

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزى و شرب ساختمان سد و تونل کاکارضا 1307003104

101,424 12,500 30,000 37,500 0 21,424 1399 1390 شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان

77.115
888.6

1200
10

هکتار
میلیون متر 
مکعب در سال

ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی
تامین آب کشاورزي و صنعت

ساختمان سد و شبکه آبیاري و 
زهکشی تاج امیر لرستان 1307003105

3,374,494 3,346,648 5,000 18,750 0 4,096 1402 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 1124831.333 3

میلیون متر 
مکعب تامین آب شرب و صنعت ساختمان سد خرم رود 1307003106

2,665,312 620,795 100,000 75,000 132,300 1,737,217 1400 1373 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 1480.729 1800

میلیون متر 
مکعب در سال تامین اب کشاورزي

ساختمان سد و نیروگاه چمشیر 
- فاینانسی 1307003107

2,983,535 1,422,809 5,000 30,000 92,431 1,433,295 1400 1369 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 10468.544 285

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي ساختمان سد ونیار (شهید مدنی 1307003108

847,881 15,956 5,000 7,500 31,544 787,881 1399 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 15416.018 55

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب کشاورزي

ساختمان سدهاي قره چاي و 
زرین گل 1307003109

489,639 420,582 1 1 0 69,055 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 28802.294 17

میلیون متر 
مکعب تامین آب

سد تنگ سرخ شیراز با مشارکت
50 درصدي بخش غیر دولتی 1307003110

109,385 18,120 1,000 750 9,830 79,685 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان شمالی 109385 1

میلیون متر 
مکعب

تامین آب کشاورزي و باغات 
شهرستان بجنورد سد خاکی بش قارداش 1307003111

146,836 64,122 2,000 7,500 13,617 59,597 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 8637.412 17

میلیون متر 
مکعب تامین آب کشاورزي و صنعت سد الستیکی آقدکش 1307003112

19,891 10,000 5,000 3,750 0 1,141 1399 1391 شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 6630.333 3

میلیون متر 
مکعب تامین آب کشاورزي سد مخزنی آالن 1307003113
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

823,577 401,222 150,000 112,500 33,743 126,112 1400 1391 * * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کهگیلویه و بویراحمد 6100.57 135

میلیون متر 
مکعب

تامین آب کشاورزي، شرب و 
صنعت

سد مخزنی تنگ سرخ بشار (به 
نسبت 45 درصد منابع عمومی و

55 درصد سایر منابع)
1307003114

7,649 0 1 1 0 7,647 1399 1391 شرکت سهامی آب منطقه اي 
مرکزي 1274.833 6

میلیون متر 
مکعب تامین آب صنعت

سد مخزنی نیشهر خمین با 
مشارکت 50 درصدي بخش غیر

دولتی
1307003115

2,615,547 1,254,539 20,000 22,500 39,753 1,278,755 1399 1369 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 8718.49 300

میلیون متر 
مکعب در سال تامین وانتقال آب کشاورزي وشرب

کانالهاي انتقال آب چالوس و 
سرداب رود و هراز 1307003116

346,191 148,410 70,000 48,750 30,400 48,631 1400 1392 وزارت نیرو
246191

100000

1

1

مطالعه

مطالعه

پروژه مطالعاتی انتقال آب به محور 
شرق(سه استان)

پروژه مطالعاتی انتقال به فالت 
مرکزي

مطالعه انتقال آب از خلیج فارس
و دریاي عمان به فالت مرکزي 1307003117

275,550 152,796 50,000 0 5,638 67,116 1402 1392 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 1377.75 200

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب صنعت و شرب

مطالعه و اجراي انتقال آب از 
دریاي خزر به فالت مرکزي 

(اجرا توسط بخش غیردولتی)
1307003118

93,219 42,500 15,000 7,500 5,000 23,219 1400 1388 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 93219 1 پروژه مطالعه انتقال آب

مطالعه انتقال آب شرب به 
استانهاي تهران، البرز و قزوین 1307003119

614,227 361,865 15,000 15,000 40,698 181,664 1399 1380 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران

307113.5 2 پروژه مطالعه باز سازي ومرمت سازه هاي
.تاریخی آب

مطالعه بازسازي و مرمت سازه 
هاي تاریخی آب 1307003120

53,729 0 5,000 7,500 1,058 40,171 1398 1388 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 185.272 290 کیلومتر انتقال آب

مطالعه سامانه انتقال آب 
مازندران و گلستان 1307003121

4,422,362 1,111,465 190,000 180,000 90,944 2,849,953 1399 1363 وزارت نیرو 737060.333 6 حوضه هاي آبریز مطالعه طرح هاي تامین و انتقال 
آب

مطالعه طرح هاي تامین و انتقال
آب در حوضه هاي آبریز کشور 1307003122

122,542 80,599 10,000 7,500 972 23,471 1399 1388 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 61271 2 پروژه توسعه و حفظ قنوات

مطالعه کاربردي توسعه و حفظ 
قنوات 1307003123
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

224,834 37,500 5,000 112,500 0 69,834 1399 1390 شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان شمالی 224834 1 طرح مطالعه سد

مطالعه و اجراء سد هاي  دربند و
قره دانلو - خراسان شمالی 1307003124

9,126,426 9,094,500 10,000 7,500 8,000 6,426 1400 1392 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان

300000
126426

30
1

هزار هکتار
پروژه مطالعاتی

تامین آب کشاورزي
مطالعات

مطالعه و اجراي انتقال آب به 
دشت ایذه و باغملک 1307003125

7,909,990 7,331,216 10,000 37,500 47,000 484,274 1399 1381 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 7909990 1 پروژه مطالعه و اجرا انتقال آب

مطالعه و اجراي انتقال آب به 
فالت مرکزي ایران 1307003126

80,944 3,738 1,000 750 462 74,994 1399 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه

1011.8 80
میلیون متر 
مکعب تامین آب صنایع سنگین کرمانشاه 

و باغات اطراف دریاچه

مطالعه و اجراي ساختمان سد 
مخزنی بیستون و تاسیسات 

وابسته
1307003127

1,420,000 1,120,000 150,000 150,000 0 0 1399 1397 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 71000 20

مبلیون متر 
مکعب

تأمین اب شرب، کشاورزي و 
صنعت

احداث سد تراز اللی مسجد 
سلیمان 1307003142

300,000 247,500 30,000 22,500 0 0 1399 1397 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
بوشهر

300
30000

500
5

هزار هکتار
مبلیون متر 
مکعب

ایجاد شبکه آبیاري و زهکشی
تامین آب

احداث سد باهوش و شبکه 
آبییاري و زهکشی 1307003143

17,655,453 9,184,506 1,494,001 1,327,501 778,171 4,871,274 0
برنامه مهندسی رودخانه ها و 

سواحل 1307005000

544,117 2,986 40,000 30,000 17,014 454,117 1399 1379 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان

1957.255 278 کیلومتر احداث و ترمیم خاکریز هاي 
حفاظتی و کانال تخلیه ساماندهی تاالب هورالعظیم 1307005001

764,127 300,000 1 1 0 464,125 1400 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 382063.5 2 پروژه ساماندهی و الیروبی

ساماندهی و الیروبی رودخانه 
سیستان 1307005002

673,780 208,538 60,000 37,500 24,966 342,776 1400 1381 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 6737.8 100

میلیون متر 
مکعب در سال

مطالعه واجراي تثبیت بستر 
رودخانه ها کنترل سیل در حوزه گرگانرود 1307005003

1,055,488 555,087 50,000 45,000 20,838 384,563 1400 1387 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 175.915 6000

متر مکعب در 
ثانیه کنترل سیالب

الیروبی و ساماندهی رودخانه 
کارون در بازه هاي بحرانی 1307005004

510,308 332,946 50,000 45,000 30,264 52,098 1399 1388 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 81.001 6300 کیلومتر تعیین حریم

مطالعه حریم سواحل دریا، 
دریاچه ها و تاالب هاي کشور 1307005005
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

7,337,511 4,601,389 800,000 712,500 388,655 834,967 1399 1373 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران

761.496
60

6090
45000

کیلومتر
کیلومتر

ساماندهی و آزاد سازي تصرفات
مطالعه تعیین حد بستر و حریم 

رودخانه

مطالعه و اجراي ساماندهی ، 
تعیین حد بستر و حریم رودخانه

ها در حوضه هاي آبریز کشور
1307005006

582,697 173,064 55,000 52,500 46,370 255,763 1400 1367 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 8964.569 65 کیلومتر احداث دیوارساحلی

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه  مرزي ارس در 

آذربایجانشرقی
1307005007

2,650,218 1,831,737 100,000 97,500 39,971 581,010 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه 176681.2 15 کیلومتر ساماندهی رودخانه

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه آبشوران 1307005008

963,673 423,375 100,000 90,000 56,898 293,400 1400 1363 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 33230.103 29 کیلومتر حفظ و تثبیت کناره و بستر 

رودخانه

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه مرزي ارس در 

آذربایجانغربی
1307005009

641,453 228,256 70,000 67,500 41,980 233,717 1400 1367 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 32072.65 20 کیلومتر احداث دیوارساحلی

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه مرزي ارس در اردبیل 1307005010

354,856 40,608 40,000 37,500 30,990 205,758 1400 1382 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 4435.7 80 کیلومتر عملیات پاکسازي و الیروبی

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه مرزي اروند رود 1307005011

312,763 130,803 15,000 15,000 12,146 139,814 1400 1363 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 12510.52 25 کیلومتر مطالعه و اجراي تثبیت بستر 

رودخانه
مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه هاي مرزي  گلستان 1307005012

144,721 76,900 15,000 15,000 6,100 31,721 1400 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 12060.083 12 کیلومتر ساماندهی رودخانه

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه هاي مرزي استان 

کردستان
1307005013

125,771 63,839 4,000 3,750 2,726 51,456 1400 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه 8384.733 15 کیلومتر ساماندهی رودخانه

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه هاي مرزي استان 

کرمانشاه
1307005014

184,661 87,237 15,000 11,250 10,550 60,624 1400 1382 * شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 4196.841 44 کیلومتر ساماندهی رودخانه
مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه هاي مرزي ایالم 1307005015
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

53,688 21,495 10,000 7,500 3,765 10,928 1400 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان جنوبی 3579.2 15 کیلومتر ساماندهی رودخانه

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه هاي مرزي خراسان 

جنوبی
1307005016

189,743 29,263 15,000 15,000 10,648 119,832 1400 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان رضوي 3648.904 52 کیلومتر ساحل سازي

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه هاي مرزي خراسان 

رضوي
1307005017

350,724 9,600 40,000 33,750 21,650 245,724 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان شمالی 11690.8 30 کیلومتر ساحل سازي

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه هاي مرزي خراسان 

شمالی
1307005018

215,154 67,383 15,000 11,250 12,640 108,881 1400 1364 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن

17929.5 12 کیلومتر مطالعه واجراي ساماندهی رودخانه 
هاي داخلی ومرزي در گیالن

مطالعه و اجراي ساماندهی 
رودخانه هاي مرزي گیالن 1307005019

64,953,723 37,844,934 5,062,000 4,451,250 3,815,683 13,779,856 0
برنامه بهبود بهره برداري و 

حفاظت از منابع آب 1307006000

549,867 17,800 30,000 30,000 35,628 436,439 1400 1388 * شرکت آب و فاضالب هرمزگان 549867 1 طرح بازسازي خطوط انتقال و تاسیسات 
مرتبط

بازسازي تاسیسات و خط 
آبرسانی به بندر لنگه 1307006001

1,805,599 452,527 350,000 210,000 151,000 642,072 1399 1388 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی

3009.332 600 کیلومتر بازسازي و بهره برداري خطوط 
انتقال و تاسیسات مرتبط

بازسازي و بهره برداري از 
تاسیسات آبرسانی به شهرها 1307006002

2,712,277 1,856,650 300,000 337,500 70,000 148,127 1399 1388 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 180.818 15000 دستگاه نصب دستگاههاي اندازه گیري 

جریان آب

تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه
گیري و ارتقاي ایمنی و پایداري 

سدها
1307006003

894,999 522,483 50,000 45,000 43,475 234,041 1399 1387 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان

447499.5
447499.5

1
1

پروژه
پروژه

تعادل بخشی
تغذیه مصنوعی آبخوان

تعادل بخشی ،تغذیه مصنوعی و 
پخش سیالب در محدوده شمال
و شمال شرق استان خوزستان

1307006004
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

296,331 187,373 20,000 14,250 4,898 69,810 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی

296331 1 پروژه تکمیل و تجهیز شبکه هاي اندازه 
گیري اب هاي سطحی و زیرزمینی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی  آب منطقه اي 
آذربایجان غربی

1307006005

231,965 128,245 15,000 9,000 20,757 58,963 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 231965 1 پروژه تحقیقات فنی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی  آب منطقه اي سیستان 
و بلوچستان

1307006006

186,640 126,400 10,000 9,000 7,500 33,740 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 186640 1 پروژه تحقیقات فنی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی  آب منطقه اي کردستان

1307006007

245,514 153,527 17,000 12,750 7,775 54,462 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه 245514 1 پروژه تحقیقات فنی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی  آب منطقه اي کرمانشاه

1307006008

219,218 156,268 10,000 12,000 10,000 30,950 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 219218 1 پروژه تحقیقات فنى

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی  آب منطقه اي لرستان

1307006009

256,973 124,672 30,000 11,250 16,272 74,779 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی

256973 1 پروژه تکمیل وتجهیز شبکه هاى اندازه 
گیرىآبهاى زیرزمینی و سطحی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی آب منطقه اي آذربایجان
شرقی

1307006010
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

147,812 81,190 10,000 7,500 7,980 41,142 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل

147812 1 پروژه تکمیل و تجهیز شبکه هاي اندازه 
گیري آبهاي سطحی و زیرزمینی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي اردبیل

1307006011

103,787 60,970 10,000 7,500 7,660 17,657 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي البرز 130.742
12646.519

20
8

میلیون متر 
مکعب در سال
میلیون متر 
مکعب در سال

ایستگاه
دشت

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي البرز

1307006012

177,430 96,399 10,000 9,000 6,800 55,231 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 177430 1 پروژه تحقیقات فنى

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي ایالم

1307006013

191,900 122,206 10,000 9,000 6,784 43,910 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
بوشهر

191900 1 پروژه تکمیل و تجهیز شبکه هاي اندازه 
گیري اب هاي سطحی و زیرزمینی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي بوشهر

1307006014

187,598 123,857 20,000 17,250 12,638 13,853 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران

21.289
6992.593

272
26

میلیون متر 
مکعب در سال
میلیون متر 
مکعب در سال

ایستگاه
دشت

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي تهران

1307006015

176,148 32,249 40,000 30,000 37,304 36,595 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 176148 1 پروژه تکمیل و تجهیز شبکه هاى اندازه 

گیرى

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري

1307006016
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

174,972 127,741 10,000 9,000 7,726 20,505 1399 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان جنوبی 174972 1 پروژه تحقیقات فنى

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی آب منطقه اي خراسان 
جنوبی

1307006017

160,354 91,070 10,000 9,000 7,830 42,454 1399 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان شمالی 160354 1 پروژه تحقیقات فنى

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی آب منطقه اي خراسان 
شمالی

1307006018

139,377 82,615 10,000 11,250 6,385 29,127 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سمنان

635.654

1350.865

11

98

دشت

ایستگاه

ایجاد وتکمیل شبکه رفتار سنجی 
آبهاي زیرزمینی

ایجاد وتکمیل شبکه رفتار سنجی 
آبهاي سطحی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي سمنان

1307006019

372,987 206,690 30,000 22,500 11,370 102,427 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس

372987 1 پروژه تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
سنجش ابهاي سطحی و زیر زمینی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي فارس

1307006020

173,124 95,000 10,000 7,500 7,600 53,024 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
قزوین

6509.067

303.385

19

163

دشت

ایستگاه

ایجاد وتکمیل شبکه رفتار سنجی 
آبهاي زیرزمینی

ایجاد وتکمیل شبکه رفتار سنجی 
آبهاي سطحی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي قزوین

1307006021

127,074 84,810 7,000 7,500 7,270 20,494 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي قم
209.031

3944.934

4

32

دشت

ایستگاه

ایجاد وتکمیل شبکه رفتار سنجی 
آبهاي زیرزمینی

ایجاد وتکمیل شبکه رفتار سنجی 
آبهاي سطحی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی آب منطقه اي قم

1307006022

 129

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

348,465 247,508 15,000 15,000 7,965 62,992 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان 116155 3 پروژه تحقیقات فنی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي کرمان

1307006023

178,857 111,817 10,000 9,000 8,243 39,797 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کهگیلویه و بویراحمد

178857 1 پروژه تکمیل و تجهیز شبکه هاي اندازه 
گیري اب هاي سطحی و زیرزمینی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی آب منطقه اي کهکیلویه 
و بویر احمد

1307006024

194,982 111,675 15,000 10,500 8,456 49,351 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 194982 1 پروژه تحقیقات فنى

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي گلستان

1307006025

189,185 92,180 15,000 10,500 8,200 63,305 1399 1375 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 189185 1 پروژه تحقیقات فنى

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي گیالن

1307006026

185,850 94,334 13,000 9,750 8,056 60,710 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 185850 1 پروژه تحقیقات فنی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي مازندران

1307006027

162,687 99,117 10,000 9,750 2,696 41,124 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مرکزي

624.243

2426.047

8

65

دشت

ایستگاه

ایجاد وتکمیل شبکه رفتار سنجی 
آبهاي زیرزمینی

ایجاد وتکمیل شبکه رفتار سنجی 
آبهاي سطحی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي مرکزي

1307006028

 130

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

267,522 157,938 15,000 11,250 7,292 76,042 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
هرمزگان 267522 1 پروژه تحقیقات فنی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي هرمزگان

1307006029

190,174 116,136 15,000 9,750 11,924 37,364 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 190174 1 پروژه تحقیقات فنى

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي همدان

1307006030

165,596 86,792 15,000 11,250 7,371 45,183 1399 1374 * شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 165596 1 پروژه تحقیقات فنی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 
سهامی سازمان آب  زنجان

1307006031

294,273 183,490 20,000 18,750 9,000 63,033 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان رضوي 294273 1 پروژه تحقیقات فنی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی سازمان آب منطقه اي 
خراسان رضوي

1307006032

257,119 142,213 20,000 18,750 5,865 70,291 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي یزد 257119 1 پروژه تکمیل وتجهیز شبکه هاي اندازه 
گیري آبهاي سطحی وزیرزمینی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیزمینی در محدوده شرکت 
سهامی آب منطقه اي یزد

1307006033

432,604 288,896 20,000 18,000 11,264 94,444 1399 1374 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان

432604 1 پروژه تکمیل و تجهیز شبکه هاي اندازه 
گیري آبهاي سطحی و زیرزمینی

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه  گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان

1307006034
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از
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سال 
اتمام

سال 
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19 
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

300,929 86,411 50,000 37,500 46,997 80,021 1399 1341 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اصفهان 300929 1 پروژه تکمیل و تجهیز شبکه هاى اندازه 

گیرى

تکمیل و تجهیز شبکه هاي 
اندازه گیري آبهاي سطحی و 
زیرزمینی در محدوده شرکت 

سهامی سازمان آب منطقه اي 
اصفهان

1307006035

616,552 109,416 130,000 90,000 41,584 245,552 1400 1379 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 308276 2 پروژه تحقیقات فنی

طراحی شبکه اندازه گیري منابع
آب کشور 1307006036

182,389 3,118 30,000 15,750 12,132 121,389 1399 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان

34809.5
5.37

2
21000

ایستگاه پمپاژ
هکتار

بازسازي
بهبود و توسعه شبکه عالج بخشی سد  وشمگیر 1307006037

249,334 112,900 5,000 7,500 9,200 114,734 1400 1371 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 249334 1 مورد ترمیم و بهسازى سد سفیدرود عالج بخشی سد سفیدرود 1307006038

778,669 546,932 50,000 22,500 44,986 114,251 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
هرمزگان 389334.5 2 پروژه ترمیم سرریز و سازه حفاظتی

عالج بخشی سدهاي میناب و 
جگین 1307006039

348,320 201,700 11,000 12,750 12,550 110,320 1399 1383 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 348320 1 پروژه عالج بخشی و کنترل رسوب سد 

دز
عالج بخشی و کنترل رسوب سد

دز 1307006040

622,424 351,000 40,000 33,750 17,750 179,924 1400 1383 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
قزوین

7.78 80000 هکتار مرمت و بازسازي شبکه آبیاري و 
زهکشی قزوین

مرمت و بازسازي اساسی شبکه 
آبیاري و زهکشی قزوین 1307006041

1,364,779 836,468 50,000 37,500 21,640 419,171 1399 1345 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 22012.565 62 هزار هکتار اصالح و مرمت شبکه هاى آبیارى و

زهکشی
مرمت و بازسازي اساسی شبکه 

آبیاري و زهکشی مغان 1307006042

1,043,746 723,988 50,000 37,500 12,792 219,466 1399 1387 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 23194.356 45 هزار هکتار مرمت وبازسازي شبکه ها

مرمت و بازسازي اساسی شبکه 
هاي آبیاري و زهکشی خوزستان 1307006043

125,538 0 15,000 15,000 17,630 77,908 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 41846 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006044

196,505 0 30,000 30,000 20,000 116,505 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 65501.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006045
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
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عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

203,167 0 50,000 37,500 23,000 92,667 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 67722.333 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006046

105,304 0 15,000 22,500 18,000 49,804 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اصفهان 35101.333 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006047

117,372 0 20,000 26,250 11,531 59,591 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران 39124 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006048

83,216 0 15,000 20,250 8,576 39,390 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان رضوي 27738.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006049

140,187 0 20,000 30,000 21,000 69,187 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس 46729 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006050

310,044 0 30,000 36,000 33,968 210,076 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
هرمزگان 103348 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006051

178,021 0 70,000 78,750 15,000 14,271 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي یزد 59340.333 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها
مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 

در دست بهره برداري 1307006052

102,334 0 15,000 16,500 15,000 55,834 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 34111.333 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006053

164,503 0 40,000 52,500 20,843 51,160 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 67053.333 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006054

98,054 0 20,000 22,500 17,000 38,554 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان 32684.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006055

84,369 0 17,000 15,000 14,863 37,506 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه 28123 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006056

74,151 0 12,000 13,500 16,000 32,651 1388 * شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان 24718 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006057
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106,444 0 10,000 15,000 8,320 73,124 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 35481.333 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006058

42,669 0 8,000 6,000 6,304 22,365 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 14223 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006059

98,030 0 15,000 26,250 15,990 40,790 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان شمالی 32676.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006060

38,928 0 10,000 9,000 7,451 12,477 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان جنوبی 12976 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006061

60,734 0 10,000 10,500 10,979 29,255 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 20244.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006062

50,283 0 10,000 8,250 8,524 23,509 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 16761 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006063

48,881 0 10,000 9,000 7,000 22,881 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 16293.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها
مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 

در دست بهره برداري 1307006064

51,290 0 10,000 11,250 13,000 17,040 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سمنان 17096.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006065

57,779 0 7,000 5,250 550 44,979 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي قم 19259.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها
مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 

در دست بهره برداري 1307006066

34,045 0 6,000 5,250 8,495 14,300 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
قزوین 11348.333 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006067

111,008 0 12,000 12,750 11,360 74,898 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مرکزي 38632.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006068

68,528 0 20,000 15,000 10,000 23,528 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کهگیلویه و بویراحمد 22842.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006069
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96,333 0 10,000 15,000 13,000 58,333 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
بوشهر 32111 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006070

44,746 0 10,000 8,250 7,000 19,496 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 14915.333 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006071

91,191 0 15,000 17,250 13,000 45,941 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 30397 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006072

322,185 0 60,000 52,500 13,792 195,893 1388 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 107395 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها

مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 
در دست بهره برداري 1307006073

33,821 0 7,000 7,500 830 18,491 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي البرز 11273.667 3 پروژه مرمت و بازسازي سدها و شبکه ها
مرمت و بازسازي تاسیسات آبی 

در دسترس بهره برداري 1307006074

429,055 90,093 70,000 37,500 40,831 190,631 1400 1387 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سمنان 21452.75 20 کیلومتر مرمت وبازسازي شبکه ها

مرمت و بازسازي کانال انتقال 
آب سیمین دشت به گرمسار 1307006075

1,727,830 1,404,240 20,000 18,750 10,264 274,576 1399 1383 * شرکت سهامی سازمان آب و برق 
خوزستان 1727830 1 پروژه بازسازي تاسیسات آبی

مرمت وبازسازي اساسی شبکه 
آبیاري وزهکشی دز 1307006076

238,848 160,000 10,000 11,250 8,245 49,353 1399 1381 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 238848 1 پروژه مطالعات مدیریت کیفی آب

مطالعات کمی و کیفی منابع آب
کشور 1307006077

910,265 542,417 70,000 75,000 116,483 106,365 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي البرز 726.25
23738.108

44
37

میلیون متر 
مکعب در سال
میلیون متر 
مکعب در سال

تعادل بخشی
تغذیه سفره هاي آب زیر زمینی

مطالعه و اجراي طرح هاي تعادل
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي البرز

1307006078

850,614 623,211 50,000 48,750 46,339 82,314 1399 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن 283538 3

میلیون متر 
مکعب تعادل بخشی

مطالعه و اجراي طرح هاي تعادل
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي گیالن

1307006079
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

532,051 279,206 40,000 37,500 39,076 136,269 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 8445.254 63
میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي ایالم

1307006080

873,582 577,570 70,000 67,500 42,054 116,458 1399 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان جنوبی 12479.743 70

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش
سیل در محدوده شرکت سهامی
آب منطقه اي خراسان جنوبی

1307006081

928,909 641,474 60,000 45,000 45,754 136,681 1399 1384 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان شمالی 6635.064 140

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش
سیل در محدوده شرکت سهامی
آب منطقه اي خراسان شمالی

1307006082

1,076,491 733,033 65,000 56,250 51,400 170,808 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان 8751.959 123

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي گلستان

1307006083

1,247,506 731,030 100,000 75,000 71,006 270,470 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
همدان 3564.303 350

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي همدان

1307006084

540,750 318,668 30,000 30,000 31,403 130,679 1399 1376 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
چهارمحال و بختیاري 6515.06 83

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی ،تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي چهارمحال و 
بختیاري

1307006085
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,299,290 787,017 110,000 82,500 78,016 241,757 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی 9022.847 144

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی
آب منطقه اي آذربایجان شرقی

1307006086

1,288,069 806,666 130,000 97,500 85,900 168,003 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی

849.5

36385.265

60

34

میلیون متر 
مکعب در سال

میلیون متر 
مکعب در سال

تعادل بخشی و جلوگیري از کاهش
سطح آب زیرزمینی

تغذیه مصنوعی آبخوان

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی
آب منطقه اي آذربایجان غربی

1307006087

812,136 582,501 40,000 41,250 40,451 107,934 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 6247.2 130

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي اردبیل

1307006088

928,500 605,480 50,000 48,750 45,604 178,666 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
بوشهر

9430.098
12036.064

64
27

میلیون متر 
مکعب

میلیون متر 
مکعب

تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تغذیه مصنوعی آبخوان

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي بوشهر

1307006089

1,539,473 1,022,127 80,000 90,000 117,626 229,720 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران

679.632
16706.257

102
88

میلیون متر 
مکعب در سال
میلیون متر 
مکعب در سال

تعادل بخشی
تغذیه سفره هاي آب زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي تهران

1307006090

929,408 470,711 90,000 75,000 70,775 222,922 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سمنان

586.2
19503.63

55
46

میلیون متر 
مکعب

میلیون متر 
مکعب

تعادل بخشی
تغذیه سفره هاي آب زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي سمنان

1307006091
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,193,837 564,879 70,000 52,500 93,853 412,605 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان

12317.366
15475.665

63
27

میلیون متر 
مکعب در سال
میلیون متر 
مکعب در سال

تعادل بخشی آبخوان
تغذیه مصنوعی آبخوان

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي سیستان و 
بلوچستان

1307006092

3,388,279 2,193,661 280,000 232,500 218,549 463,569 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
فارس

27387.056
10783.357

106
45

میلیون متر 
مکعب در سال
میلیون متر 
مکعب در سال

تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تغذیه مصنوعی آبخوان

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي فارس

1307006093

1,421,958 1,002,068 80,000 75,000 68,962 195,928 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
قزوین

598.978
18008.539

89
76

میلیون متر 
مکعب

میلیون متر 
مکعب

تعادل بخشی
تغذیه سفره هاي آب زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي قزوین

1307006094

864,483 646,604 50,000 41,250 35,078 91,551 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي قم 551.036
56970.957

18
15

میلیون متر 
مکعب

میلیون متر 
مکعب

تعادل بخشی
تغذیه سفره هاي آب زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي قم

1307006095

884,600 592,152 60,000 52,500 40,532 139,416 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان 9939.326 89

میلیون متر 
مکعب تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي کردستان

1307006096

3,285,210 2,270,321 200,000 202,500 175,332 437,057 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمان

8338.096
8338.096

250
144

میلیون متر 
مکعب در سال
میلیون متر 
مکعب در سال

تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تغذیه مصنوعی آبخوان

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي کرمان

1307006097
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

969,032 626,201 60,000 60,000 46,312 176,519 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه 4384.76 221

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي کرمانشاه

1307006098

551,577 325,416 30,000 30,000 30,284 135,877 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کهگیلویه و بویراحمد

9877.419
7595.856

42
18

میلیون متر 
مکعب

میلیون متر 
مکعب

تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی
تغذیه مصنوعی آبخوان

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی
آب منطقه اي کهکیلویه و بویر 

احمد

1307006099

651,159 435,662 40,000 37,500 31,990 106,007 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
لرستان 4895.932 133

میلیون متر 
مکعب تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي لرستان

1307006100

925,883 613,167 55,000 45,000 47,963 164,753 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مازندران 11720.038 79

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي مازندران

1307006101

1,004,699 610,772 70,000 52,500 47,792 223,635 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
مرکزي

645.924
19344.708

58
50

میلیون متر 
مکعب

میلیون متر 
مکعب

تعادل بخشی
تغذیه سفره هاي آب زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي مرکزي

1307006102

1,177,642 760,905 60,000 60,000 72,561 224,176 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
هرمزگان

14361.488
14361.488

61
21

میلیون متر 
مکعب در سال
میلیون متر 
مکعب در سال

تعادل بخشی آبخوان
تغذیه مصنوعی آبخوان

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي هرمزگان

1307006103
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,224,720 748,551 120,000 112,500 54,979 188,690 1399 1373 * شرکت سهامی آب منطقه اي یزد 94209.231 13
میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه ابخوان

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

آب منطقه اي یزد

1307006104

1,022,013 609,061 65,000 52,500 67,294 228,158 1399 1374 * شرکت سهامی سازمان آب استان 
زنجان

1755.63
19035.756

40
50

میلیون متر 
مکعب در سال
میلیون متر 
مکعب در سال

تعادل بخشی آب زیر زمینی
تغذیه مصنوعی آبخوان

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی

سازمان آب زنجان

1307006105

2,807,048 1,959,145 180,000 172,500 129,919 365,484 1399 1376 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اصفهان 26234.093 107

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی
سازمان آب منطقه اي اصفهان

1307006106

2,019,359 1,189,367 150,000 135,000 137,297 407,695 1399 1374 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان رضوي 12862.16 157

میلیون متر 
مکعب در سال تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی

مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل 
بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش 
سیل در محدوده شرکت سهامی
سازمان آب منطقه اي خراسان 

رضوي

1307006107

1,064,153 4,789 100,000 105,000 338,670 515,694 1400 1388 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
تهران 1064153 1 پروژه عالج بخشی مطالعه و عالج بخشی سد الر 1307006108

3,099,232 2,681,998 100,000 60,000 18,468 238,766 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
هرمزگان 36461.553 85 کیلومتر بازسازي خطوط انتقال آب

نوسازي خط اول آبرسانی به 
بندرعباس از میناب 1307006109

81,800,630 46,178,725 320,029 112,527 103,785 35,085,564 0
برنامه توسعه منابع آب در حوزه 

هاي آبریز رودخانه هاي مرزي 
ومشترك

1307007000

2,500,000 1,083,855 30,000 15,000 18,870 1,352,275 1399 1383 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 3125 800

میلیون متر 
مکعب در سال انتقال آب

انتقال آب از رودخانه ذاب به 
حوزه دریاچه ارومیه 1307007001
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

18,483 1 1 1 0 18,480 1399 1391 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 18483 1 پروژه مطالعات

تکمیل مطالعات و اجراي زیر 
ساختهاي سد پالنگان و سامانه 

انتقال آب
1307007002

42,017 1 1 1 0 42,014 1399 1391 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 21008.5 2 پروژه مطالعه و احداث

تکمیل مطالعات و احداث 
زیرساخت هاي سد بلبر 1307007003

17,624,444 16,395,722 1 1 0 1,228,720 1400 1380 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی

38009.39

35.811

426

40000

مبلیون متر 
مکعب

هکتار

تامین آب شرب، کشاورزي، صنعت
و زیست محیطی

شبکه آبیاري و زهکشی

توسعه بهره برداري از رودخانه 
ارس  در محدوده آذربایجان 

شرقی
1307007004

1,136,881 1,006,156 1 1 0 130,723 1399 1385 شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 113.688 10000 هکتار شبکه آبیاري وزهکشی

توسعه بهره برداري از رودخانه 
بالهارود در محدوده اردبیل 1307007005

751,377 0 1 1 0 751,375 1398 1382 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی 3756.885 200

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب  کشاورزي

توسعه بهره برداري از رودخانه 
ارس در محدوده آذربایجان غربی 1307007006

3,792,932 0 20,000 15,000 18,870 3,739,062 1398 1382 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 1724.06 2200

میلیون متر 
مکعب در سال انتقال  آب رودخانه سیروان تونل نوسود و سامانه انتقال 1307007007

1,272,999 730,660 1 1 0 542,337 1399 1382 شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 12123.8 105
میلیون متر 
مکعب در سال تامین اب کشاورزي

ساختمان  سد میمه و شبکه 
آبیاري و زهکشی 1307007008

7,249,000 3,778,001 200,001 15,000 18,870 3,237,128 1403 1380 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران

124312.531
8540.467

32
383

میلیون متر 
مکعب

میلیون متر 
مکعب در سال

انتقال آب شرب و صنعت قروه و 
دهگالن

تنظیم آب رودخانه آزاد

ساختمان سد آزاد و سامانه 
انتقال و آبرسانی به شهرهاي 

قروه و دهگالن
1307007009

738,834 0 1 1 0 738,832 1398 1383 شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه

10838.615
59.531

44
4400

میلیون متر 
مکعب در سال

هکتار

تامین آب کشاورزي
شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان سد تنگ حمام و 
شبکه آبیاري و زهکشی 1307007013

2,298,713 0 1 1 0 2,298,711 1398 1373 شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان

1
3831.187

1
600

پروژه
میلیون متر 
مکعب در سال

احداث ایستگاه پمپاژ
تامین آب کشاورزي و شرب

ساختمان سد چاه نیمه و شبکه 
آبیاري و زهکشی 1307007014
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

7,807,143 0 1 1 0 7,807,141 1400 1369 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان شرقی

3567.934
261.622

7855.321

1000
12000

140

میلیون متر 
مکعب در سال

هکتار
مگاوات ساعت

تامین اب کشاورزي
شبکه آبیاري وزهکشی

ظرفیت نیروگاه

ساختمان سد خداآفرین و 
قیزقلعه سی و شبکه آبیاري و 

زهکشی
1307007016

1,021,134 0 1 1 0 1,021,132 1398 1381 شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه

5409.636
46.237

105
9800

میلیون متر 
مکعب در سال

هکتار

تامین اب کشاورزي
شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان سد زاگرس و شبکه 
آبیاري و زهکشی 1307007019

684,274 0 1 1 0 684,272 1398 1382 شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه

85.239
16276.893

2490
29

هکتار
میلیون متر 
مکعب در سال

احداث شبکه ابیاري و زهکشی
تامین اب کشاورزي

ساختمان سد زمکان و شبکه 
آبیاري و زهکشی 1307007020

5,170,000 3,420,094 20,000 7,500 9,435 1,712,971 1399 1386 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 16156.25 320

میلیون متر 
مکعب تامین و انتقال آب

ساختمان سد ژاوه و سامانه هاي
انتقال 1307007022

1,167,180 0 1 1 0 1,167,178 1398 1381 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی

45.671
1180

21500
157

هکتار
میلیون متر 
مکعب در سال

احداث شبکه آبیاري و زهکشی
تامین آب  کشاورزي

ساختمان سد سیلوه و شبکه 
آبیاري و زهکشی 1307007024

160,633 0 1 1 0 160,631 1398 1387 شرکت سهامی آب منطقه اي ایالم 10039.563 16
میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب ساختمان سد شهداي ایالم 1307007025

429,959 162,568 1 1 0 267,389 1399 1385 شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 7165.983 60

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب

ساختمان سد شهري کور و 
شبکه آبیاري و زهکشی 1307007026

455,340 0 1 1 0 455,338 1398 1368 شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 1626.214 280

میلیون متر 
مکعب در سال تامین آب شرب کشاورزي ساختمان سد عمارت 1307007029

1,156,134 1,018,617 1 1 0 137,515 1399 1380 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی

10.812
4808.245

38000
155

هکتار
میلیون متر 
مکعب در سال

احداث شبکه آبیاري و زهکشی
تامین آب  کشاورزي

ساختمان سد غازان وشبکه 
آبیاري وزهکشی 1307007030

1,546,861 0 1 1 0 1,546,859 1398 1381 شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان

5414.465
101.523

101
9850

میلیون متر 
مکعب در سال

هکتار

تامین آب کشاورزي و آشامیدنی
شبکه آبیاري وزهکشی

ساختمان سد گاران و شبکه 
آبیاري و زهکشی 1307007033
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,193,912 1,956,139 10,000 7,500 9,435 210,838 1399 1387 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 43878.24 50

میلیون متر 
مکعب در سال تامین و انتقال آب

ساختمان سد گاوي و شبکه 
آبیاري و زهکشی 1307007034

4,823,599 4,467,462 1 1 0 356,135 1400 1383 شرکت سهامی آب منطقه اي 
سیستان و بلوچستان 150737.469 32

میلیون متر 
مکعب در سال

تامین آب کشاورزي شرب، 
کشاورزي و صنعت

ساختمان سدهاي ماشکید علیا و
سفلی 1307007035

128,164 0 1 1 0 128,162 1398 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
کردستان

30.303
3520.5

3300
8

هکتار
میلیون متر 
مکعب در سال

احداث شبکه ابیاري و زهکشی
تامین آب

ساختمان سد و شبکه آبیاري و 
زهکشی امیر آباد - رمشت 1307007038

5,788,909 5,404,862 1 1 0 384,045 1400 1381 شرکت سهامی آب منطقه اي 
گلستان

2678.174
172.63

260
29500

میلیون متر 
مکعب در سال

هکتار

تامین آب کشاورزي
شبکه هاي ابیاري وزهکشی

ساختمان سد و شبکه آبیاري و 
زهکشی چات (چایلی 1307007040

706,355 0 1 1 0 706,353 1398 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه

30.65
4840.692

8200
94

هکتار
میلیون متر 
مکعب در سال

احداث شبکه ابیاري و زهکشی
تامین آب

ساختمان سد و شبکه آبیاري و 
زهکشی شرفشاه 1307007044

649,999 624,171 1 1 0 25,826 1400 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
خراسان رضوي

100
13461.5

3000
26

هکتار
میلیون متر 
مکعب در سال

احداث شبکه آبیاري و زهکشی
تامین آب

ساختمان سد و شبکه آبیاري و 
زهکشی شوریجه 1307007045

116,234 84,582 1 1 0 31,650 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل

100
28078

320
3

هکتار
میلیون متر 
مکعب

احداث شبکه آبیاري و 
زهکشی(بهبود)

تامین آب کشاورزي و شرب

ساختمان سد و شبکه آبیاري و 
زهکشی عنبران 1307007046

52,633 7,500 1 22,500 0 22,632 1399 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه

55.149
1419

800
6

هکتار
مبلیون متر 
مکعب

احداث شبکه آبیاري و زهکشی
تامین آب کشاورزي و شرب

ساختمان سد و شبکه آبیاري و 
زهکشی کل کش 1307007047

1,159,999 967,828 1 1 0 192,169 1400 1388 شرکت سهامی آب منطقه اي 
آذربایجان غربی

29.45
13163.629

8100
70

هکتار
میلیون متر 
مکعب در سال

احداث شبکه آبیاري و زهکشی
تامین آب

ساختمان سد و شبکه آبیاري و 
زهکشی گرده بین 1307007048
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اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,208,525 1,125,312 1 1 0 83,211 1400 1391 * شرکت سهامی آب منطقه اي 
کرمانشاه

47.365
3925.476

10100
186

هکتار
میلیون متر 
مکعب

احداث شبکه آبیاري و زهکشی
تامین آب کشاورزي و صنعت

ساختمان سد و شبکه آبیاري و 
زهکشی هواسان (به نسبت 62

درصد منابع عمومی و 38درصد 
سایر منابع)

1307007049

1,032,063 0 10,000 7,500 9,435 1,005,128 1398 1386 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 1290.079 800

میلیون متر 
مکعب تامین و انتقال آب ساختمان سد و نیروگاه سردشت 1307007050

1,666,559 0 1 1 0 1,666,557 1398 1369 شرکت سهامی آب منطقه اي 
اردبیل 26.88 62000 هکتار احداث شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
زهکشی خداآفرین 1307007051

124,628 10,000 1 1 0 114,626 1399 1386 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران 124628 1 پروژه مطالعه

مطالعه توسعه بهره برداري از 
منابع آب حوضه کالس 1307007053

5,124,713 3,935,194 30,000 22,500 18,870 1,118,149 1399 1388 شرکت سهامی توسعه منابع  آب 
و نیروي ایران

3287.643
60000
28.514

445
4

120000

کیلومتر
ساختمان
هکتار

احداث سامانه انتقال آب(کانال و 
تونل)

احداث سدهاي مسیر
احداث شبکه آبیاري و زهکشی

مطالعه و اجراي سامانه هاي 
انتقال و شبکه آبیاري و زهکشی 
مناطق گرمسیري(به نسبت 15 
درصد منابع عمومی و 85 درصد

سایر منابع)

1307007055

14,402,515 5,138,271 1,228,400 804,527 855,727 6,375,590 0
فصل تحقیق وتوسعه 

دراموراقتصادي 1310000000

14,402,515 5,138,271 1,228,400 804,527 855,727 6,375,590 0 برنامه پژوهش هاي کاربردي 1310004000

75,972 37,127 7,000 3,750 3,750 24,345 1399 1391 موسسه تحقیقات علوم دامی 75971.5 1 پروژه توسعه و تولید گاو نژاد سیستانی
اجراي طرح توسعه و تولید گاو 

نژاد سیستانی 1310004001

1,141,208 610,708 80,000 60,000 90,000 300,500 1399 1378 موسسه تحقیقات آب 815.149 1400
میلیون متر 
مکعب انجام مطالعات امکان سنجی طرح 

باروري ابرها باروري ابرها 1310004003

319,881 22,000 80,000 56,250 42,864 118,767 1400 1381 وزارت نیرو 319881 1 پروژه تدوین برنامه تعادل درمنابع 
ومصارف در حوزه هاي آبریزکشور

به هنگام سازي مطالعات جامع 
منابع آب در حوضه هاي آبریز 

کشور
1310004004
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

744,000 497,906 150,000 21,150 15,000 59,944 1399 1382 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور

21030
45838

537

1
12

322

پروژه
کیلومتر
هکتار

تامین تجهیزات و ماشین االت
تامین و انتقال آب دراز مدت
تکمیل باغهاي گیاه شناسی

تأمین تجهیزات، ماشین آالت و 
تکمیل باغ هاي گیاه شناسی 1310004005

180,579 0 60,000 45,000 60,000 15,579 1388 موسسه تحقیقات آب 180579 1 موسسه تجهیزات و ماشین آالت
تجهیزات و ماشین آالت و 

تعمیرات اساسی 1310004006

1,044,807 563,122 125,000 75,000 94,480 187,205 1399 1373 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 1514.213 690 مورد تحقیقات کاربردي

تحقیقات کاربردي و مطالعات 
راهبردي حوضه هاي آبریز 1310004007

1,900,198 432,615 58,000 48,750 30,000 1,330,833 1399 1371 موسسه رازي 898569
1001629

1
1

پروژه
پروژه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات ماشین آالت 1310004008

158,412 26,250 16,000 7,500 6,000 102,662 1399 1356 موسسه تحقیقات خاك و آب 158412 1 موسسه تکمیل و تجهیز مراکز موسسه
تکمیل  وتجهیز موسسه 

تحقیقات خاك و آب 1310004009

376,200 98,862 27,800 15,000 11,500 223,038 1399 1356 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی 376200 1 موسسه تکمیل و تجهیز مراکز موسسه
تکمیل  وتجهیز موسسه 
تحقیقات گیاه پزشکی 1310004010

191,500 69,534 7,500 5,625 0 108,841 1399 1379 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی 
بذر و نهال 191500 1 پروژه تکمیل و تجهیز ساختمان

تکمیل و تجهیز تحقیقات 
تکنولوژي  تولید بذر و نهال و 

ثبت ارقام گیاهی
1310004014

512,000 51,934 42,500 24,000 30,500 363,066 1399 1356 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه 
نهال و بذر 512000 1 موسسه تکمیل و تجهیز مراکز موسسه

تکمیل و تجهیز موسسه 
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 

بذر
1310004015

315,330 100,222 15,000 7,501 10,358 182,249 1399 1356 موسسه تحقیقات علوم دامی 315330 1 موسسه تکمیل و تجهیز مراکز موسسه
تکمیل و تجهیز موسسه 

تحقیقات علوم دامی 1310004016

106,600 10,965 10,000 7,500 4,252 73,883 1399 1356 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزي 106600 1 موسسه تکمیل و تجهیز مراکز موسسه

تکمیل و تجهیز موسسه 
تحقیقات فنی و مهندسی 

کشاورزي
1310004017
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

5,380,200 2,107,242 322,600 271,501 304,448 2,374,409 1399 1356 سازمان تحقیقات ،  آموزش و 
ترویج کشاورزي

1439244
656826

1
6

پروژه
پروژه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تکمیل ساختمان

تکمیل، تجهیز و تأمین ماشین 
آالت ایستگاهها، مراکز و 
مؤسسات تحقیقاتی وابسته

1310004018

326,729 0 55,000 45,000 36,070 190,659 1361 وزارت نیرو 550.976 593 پروژه تحقیقات فنی
تهیه ضوابط و معیارهاي فنی 

صنعت آب کشور 1310004019

874,300 228,665 60,000 46,875 39,505 499,255 1399 1369 موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
کشور

295134
579166

1
1

پروژه
پروژه

تامین ماشین آالت و تجهیزات
توسعه و تکمیل ساختمان

توسعه، تکمیل، تجهیز وتأمین 
ماشین آالت و حفظ ذخایر 

ژنتیکی آبزیان
1310004021

150,634 89,850 13,000 9,750 13,000 25,034 1399 1382 موسسه تحقیقات آب 7531.7 20 مورد تحقیقات فنی
محافظت از یخچالهاي طبیعی 

کشور 1310004022

320,699 129,341 30,000 30,000 45,000 86,358 1399 1379 موسسه تحقیقات آب 45814.143 7 مورد تحقیقات فنی
مطالعه منابع آبهاي ژرف و 

سازندهاي سخت در مناطق 
مستعد کشور

1310004023

193,391 61,928 10,000 7,500 5,000 108,963 1399 1381 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی

193391 1 پروژه مطالعه واجراي مقاوم سازي 
ساختمانهاي دولتی وعمومی 

مهم،تأسیسات وشریانهاي حیاتی 
کشور

مطالعه و اجراي مقاوم سازي 
سامانه هاي آبرسانی شهري 1310004025

22,625 0 10,000 5,625 7,000 0 1396 موسسه تحقیقات علوم باغبانی 22625 1 موسسه تجهیزات و تعمیرات اساسی 
ساختمانها

تأمین تجهیزات و تعمیرات 
اساسی ساختمانها 1310004026

67,250 0 49,000 11,250 7,000 0 1396 پژوهشکده حفاظت خاك و 
آبخیزداري

1412.162
15000

37
1

ایستگاه
پژوهشکده

پایش ایستگاههاي آبخوانداري
تجهیزات و تعمیرات اساسی 

ساختمانها

تأمین تجهیزات و تعمیرات 
اساسی ساختمانها و پایش 
ایستگاههاي آبخوانداري

1310004027

3,374,748 565,752 575,000 468,750 291,999 1,473,247 0 فصل کاهش آلودگی 1403000000

3,374,748 565,752 575,000 468,750 291,999 1,473,247 0
برنامه پایش و مدیریت آالینده 

ها 1403001000
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

590,353 0 200,000 165,000 28,411 196,942 1398 1369 سازمان حفاظت محیط زیست 29517.65 20 شهر ایجاد سیستم کنترل و پایش 
آلودگی هوا

ایجاد سیستم کنترل و پایش 
آلودگی هوا 1403001001

345,000 80,838 80,000 33,750 10,000 140,412 1400 1369 سازمان حفاظت محیط زیست 345000 1 پروژه بررسی و حفاظت محیط زیست 
انسانی

بررسی و حفاظت محیط زیست 
انسانی 1403001002

664,460 106,850 85,000 63,750 21,000 387,860 1400 1377 سازمان حفاظت محیط زیست 332230 2 پروژه پایش محیط زیست پایش فراگیر محیط زیست 1403001003

825,892 0 68,000 82,500 107,947 567,445 1381 سازمان حفاظت محیط زیست 825892 1 سازمان امین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1403001004

902,257 378,064 120,000 105,000 122,655 176,538 1399 1381 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران 902257 1 پروژه جلوگیري از آلودگی آب تهران

جلوگیري از آلودگی آب شرب 
تهران 1403001005

46,786 0 22,000 18,750 1,986 4,050 1398 1393 سازمان حفاظت محیط زیست 3898.8 12 قرارداد مطالعاتی مطالعات جامع
مطالعات جامع مدیریت مقابله با
ریزگردها و پدیده گرد و غبار  و 

تغییر اقلیم
1403001006

8,271,567 4,451,738 1,671,000 836,251 426,867 885,711 0
فصل حفاظت از گونه هاي 

زیستی 1404000000

5,176,390 2,569,050 969,000 611,250 335,551 691,539 0
برنامه حفاظت وبهره برداري 
پایداراززیست بومهاي آبی 1404001000

497,000 336,966 70,000 37,500 30,000 22,534 1400 1391 * سازمان حفاظت محیط زیست 497000 1 تاالب حفاظت و احیاء تاالب انزلی حفاظت و احیاء تاالب انزلی 1404001001

3,627,890 1,675,311 699,000 491,250 227,969 534,360 1401 1391 سازمان حفاظت محیط زیست
520000
58270
60000

1
7

45

پروژه
استان
تاالب

پایش و احیاء رودخانه هاي مهم 
کشور

حفاظت و پایش زیست بوم هاي 
دریایی

حفاظت و احیاي تاالب ها

حفاظت، پایش و احیاء تاالبها و 
رودخانه هاي در معرض خطر 1404001002

360,500 157,668 100,000 41,250 36,582 25,000 1399 1391 * سازمان حفاظت محیط زیست 90125 4 دریاچه احیا تاالبها و دریاچه ها
مطالعه حفاظت و احیاء دریاچه 

هاي استان فارس 1404001003

691,000 399,105 100,000 41,250 41,000 109,645 1399 1392 * سازمان حفاظت محیط زیست 691000 1 تاالب حفاظت و احیاء تاالب
مطالعه، حفاظت و احیاء تاالب 

هامون 1404001004
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,095,177 1,882,688 702,000 225,001 91,316 194,172 0
برنامه حفاظت،احیاء وبهسازي 

زیست بوم هاي خشکی 1404002000

1,910,000 1,290,706 423,000 116,251 32,750 47,293 1401 1391 سازمان حفاظت محیط زیست
25000

640000
2800

12000

40
1

75
5

منطقه
پروژه
منطقه
استان

اجراي طرحهاي توجیهی - تفصیلی

تامین تجهیزات یگان حفاظت و 
اطفاء حریق

تدوین طرحهاي توجیهی - 
تفصیلی

هوشمندسازي حفاظت از مناطق

تدوین و اجراي طرحهاي 
توجیهی - تفصیلی مناطق 

چهارگانه تحت مدیریت سازمان 
حفاظت محیط زیست

1404002001

802,177 293,262 199,000 108,750 57,316 143,849 1400 1391 سازمان حفاظت محیط زیست 130257
592

1
1135

بانک
گونه

یجاد بانک ژن گونه ها
حفاظت از حیات وحش کشور

حفاظت از تنوع زیستی و 
زیستگاه هاي حیات وحش 1404002002

383,000 298,720 80,000 0 1,250 3,030 1400 1391 سازمان حفاظت محیط زیست 395000 1 پروژه حفاظت، احیاء و بهسازي حفاظت پارك ملی گلستان 1404002007

597,406 135,457 186,000 67,501 55,000 153,448 0
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

محیط زیست 1405000000

594,406 135,457 183,000 67,501 55,000 153,448 0
برنامه فرهنگ سازي وارتقاي 

مشارکتهاي مردمی دربهسازي 
محیط زیست

1405001000

55,406 0 13,000 11,250 3,500 27,656 1398 1391 سازمان حفاظت محیط زیست 27703 2 پروژه ارزش گذاري اقتصادي منابع 
محیط زیستی

ارزش گذاري اقتصادي منابع 
محیط زیستی 1405001001

539,000 135,457 170,000 56,251 51,500 125,792 1400 1391 سازمان حفاظت محیط زیست
4000

251250

3300

5
2

5

حوزه
پروژه

دوره

پژوهش و تحقیقات زیست محیطی
آموزش، فرهنگ سازي و ارتقاء 

مشارکت هاي مردمی
ندوین برنامه هاي آموزشی

تدوین برنامه آموزشی، تحقیقاتی
و پیام رسانی زیست محیطی 1405001002

3,000 0 3,000 0 0 0 0 برنامه پژوهش هاي کاربردي 1405002000

3,000 0 3,000 0 0 0 1398 پژوهشکده محیط زیست 3000 1 پژوهشکده تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی 
ساختمان ها

تعمیرات اساسی و تأمین 
تجهیزات و ماشین آالت 1405002001

984,233 132,000 89,419 75,000 170,000 517,814 0 فصل مسکن 1501000000
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

984,233 132,000 89,419 75,000 170,000 517,814 0
برنامه راهبري نظام فنی 

واقتصادي مسکن وساختمان 1501001000

984,233 132,000 89,419 75,000 170,000 517,814 1401 1376 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 27.614
0

35643
1

واحد
پروژه

احداث واحد مسکونی
تکمیل پروژه هاي نیمه تمام

کمک به مسکن گروه هاي کم 
درآمد 1501001002

354,779,181 231,735,463 11,230,396 9,074,775 11,632,306 91,106,241 0
فصل توسعه وخدمات شهري، 

روستایی وعشایري 1502000000

10,653,858 6,659,318 439,823 194,250 666,852 2,693,615 0 برنامه ارایه خدمات شهري 1502001000

20,769 0 11,500 1,125 852 7,292 1385 سازمان امور شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور 20769 1 مجموعه خرید تجهیزات وماشین آالت تامین تجهیزات و ماشین آالت 1502001001

3,694,836 2,000,000 90,000 103,125 166,000 1,335,711 1400 1382 سازمان امور شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور

5032.601
1707.155
5032.601

178
1050
200

روستاي بیش از 
400 خانوار

شهر
روستاي کمتر از 
400 خانوار

خرید تجهیزات آتش  نشانی
خرید تجهیزات آتش نشانی
.خرید تجهیزات آتش نشانی

تجهیز  وساماندهی آتش نشانی 
وخدمات ایمنی ونجات 1502001002

6,938,253 4,659,318 338,323 90,000 500,000 1,350,612 1399 1384 سازمان امور شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور

51514.262
125371.352

13
50

هزار تن در روز
واحد جمع آوري 

و امحا

ساماندهی دفن غیربهداشتی زباله
کمک و یارانه سود تسهیالت

کمک به تجهیز و ساماندهی 
پسماندهاي استان هاي ساحلی 1502001003

296,522,240 203,373,659 5,942,609 4,875,088 8,136,883 74,194,001 0
برنامه حمل ونقل شهري 

وروستایی 1502004000

11,999,025 11,690,000 150,000 138,525 0 20,500 1400 1391 شهرداري اسالمشهر 923001.92 13 کیلومتر مطالعه و احداث قطار شهري
اتصال شهر اسالمشهر به متروي 

تهران 1502004001

7,199,872 6,000,000 210,000 165,750 0 824,122 1400 1390 * شرکت سهامی عمران شهرهاي 
جدید، مادر تخصصی

179996.8
179996.8

15
25

کیلومتر
کیلومتر

احداث قطار حومه اي به شهر 
جدید بهارستان

احداث قطار حومه اي به شهر 
جدید فوالد شهر

احداث قطار حومه اي کالنشهر 
اصفهان به شهر هاي جدید و 

شهر جدید مجلسی
1502004002

5,585,389 3,256,167 420,000 222,000 240,000 1,447,222 1400 1390 * شهرداري تهران 111707.78 50 کیلومتر احداث قطار حومه اي
احداث قطار حومه اي کالنشهر 

تهران به شهر جدید پرند 1502004003
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

12,135,302 8,056,000 250,000 210,000 240,000 3,379,302 1402 1390 * شرکت سهامی عمران شهرهاي 
جدید، مادر تخصصی 269673.378 45 کیلومتر حداث قطار حومه اي به شهرهاي 

جدید

احداث قطار حومه اي کالنشهر 
تهران به شهرهاي جدید 

(هشتگرد و پردیس)
1502004004

8,094,647 6,942,500 140,000 112,500 430,000 469,647 1400 1390 * شرکت سهامی عمران شهرهاي 
جدید، مادر تخصصی 175970.58 46 کیلومتر احداث قطار حومه اي

احداث قطار حومه کالنشهر 
مشهد به شهر جدید گلبهار و 

چناران
1502004005

29,724,251 20,000,000 400,000 285,000 657,198 8,382,053 1400 1380 شهرداري اصفهان 660538.91 45 کیلومتر احداث قطار شهري (خطوط 1 و 
(2 احداث قطار شهري اصفهان 1502004006

13,628,738 6,889,036 350,000 202,500 100,000 6,087,202 1400 1380 شهرداري اهواز 619488.091 22 کیلومتر احداث قطار شهري احداث قطار شهري اهواز 1502004007

28,393,815 19,748,592 400,000 277,500 741,561 7,226,162 1400 1380 شهرداري تبریز 747205.65 38 کیلومتر احداث قطار شهري ( خطوط 1 و 2
احداث قطار شهري تبریز ) 1502004008

26,519,815 15,747,394 430,000 345,000 1,315,909 8,681,512 1400 1380 * شهرداري شیراز 509996.442 52 کیلومتر احداث قطار شهري (خطوط 1 و 
(2 احداث قطار شهري شیراز 1502004009

30,206,674 25,084,479 350,000 345,000 502,806 3,924,389 1400 1389 شهرداري قم 863047.829 35 کیلومتر احداث قطار شهري خطوط (1) و 
(2) و مونوریل احداث قطار شهري قم 1502004010

18,628,270 11,921,907 350,000 193,813 1,091,125 5,071,425 1400 1380 شهرداري کرج 745130.8 25 کیلومتر احداث قطار شهري احداث قطار شهري کرج 1502004011

12,566,226 10,054,587 400,000 420,000 460,000 1,231,639 1400 1389 شهرداري کرمانشاه 897587.57 14 کیلومتر احداث قطار شهري (خط 1) احداث قطار شهري کرمانشاه 1502004012

31,467,913 20,630,000 450,000 412,500 1,091,125 8,884,288 1400 1378 شهرداري مشهد 499490.68 63 کیلومتر احداث قطار شهري (خطوط 1،2 و 
(3 احداث قطار شهري مشهد 1502004013

18,093,050 0 550,000 487,500 777,159 16,278,391 1398 1382 شهرداري تهران 141351.953 128 کیلومتر احداث قطار شهري
احداث و تکمیل خطوط اولویت 

دار متروي تهران 1502004014

8,731,147 5,500,000 260,000 195,000 490,000 2,286,147 1400 1391 سازمان امور شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور

24.325
449.711

29.87

25000
17000

16000

دستگاه
دستگاه

دستگاه

از رده خارج کردن خودروهاي 
فرسوده

خرید و نوسازي اتوبوس و مینی 
بوس (متوسط 50 درصد سهم 

دولت)
خودروهاي عمومی کوچک

کمک به توسعه و نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومی 1502004015
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

28,402,997 26,852,997 800,000 750,000 0 0 1400 1396 سازمان امور شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور

14181.499
10000

2000
4

دستگاه
مجموعه

تامین واگن
مطالعه و تهیه تجهیزات

تامین و تهیه تجهیزات و واگن 
قطار شهري و حومه 1502004016

5,145,109 5,000,000 32,609 112,500 0 0 1400 1397 شهرداري رشت 205804.36 25 کیلومتر احداث قطار شهري احداث قطار شهري رشت 1502004023

5,369,112 3,057,766 374,000 313,500 338,050 1,285,796 0 برنامه ساماندهی عشایر 1502005000

35,512 0 10,000 6,000 7,000 12,512 1382 سازمان امور عشایري 35512 1 سازمان تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1502005001

5,333,600 3,057,766 364,000 307,500 331,050 1,273,284 1401 1382 سازمان امور عشایري 707
243200

7200
1

خانوار
پروژه

ساماندهی و اسکان عشایر
مطالعات جامع

مطالعات جامع و عملیات اجرائی
ساماندهی عشایر 1502005002

42,233,971 18,644,720 4,473,964 3,691,937 2,490,521 12,932,829 0
برنامه ساماندهی کالبدي شهري 

و روستایی 1502012000

17,034,167 7,800,000 1,915,000 1,485,437 850,000 4,983,730 1402 1390 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 11356.111 1500 روستا بهسازي محیط روستا و مطالعه 
سطح بندي

اجراي طرح هاي هادي و مطالعه
سطح بندي روستایی 1502012001

7,364,505 5,941,169 496,000 330,000 250,000 347,336 1401 1379 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 26594.046
21479.806

180
120

روستا
روستا

بهسازي روستاهاي هدف 
گردشگري

بهسازي محیط روستایی
بهسازي بافت با ارزش روستایی 1502012002

3,673,827 218,000 526,540 390,000 460,000 2,079,287 1401 1374 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 1.837 2000000 واحد مسکونی ارائه خدمات مدیریت فنی و 
نظارتی

طرح جامع بهسازي مسکن 
روستایی 1502012003

2,826,814 502,970 515,000 442,500 130,000 1,236,344 1399 1379 شرکت بازآفرینی شهري ایران 256.983 11000 هکتار مطالعه و ساماندهی سکونتگاه
مطالعات و ساماندهی سکونت 

گاههاي غیر رسمی 1502012004

1,826,867 789,454 12,424 12,750 37,732 974,507 1399 1386
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
86.994 21000 مترمربع بازسازي

مطالعه و توسعه ضلع شرقی 
حرم حضرت معصومه (س)ا 1502012005

5,979,632 690,000 850,000 915,000 605,000 2,919,632 1400 1390 شرکت بازآفرینی شهري ایران
2989.816

16796.719
2326.705

4.746

500
178
514

63000

هکتار
هکتار
هکتار
هکتار

آماده سازي
اجرا

تملک و آزاد سازي
مطالعه

مطالعه و کمک به بهسازي و 
نوسازي بافت فرسوده شهري 1502012006
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,054,968 2,500,000 100,000 75,000 110,000 269,968 1399 1390 وزارت راه و شهرسازي - دبیرخانه
شوراي عالی شهرسازي

5000
2500

1018.723

1
731

1200

مجموعه
شهر
شهر

پایگاه اطالعاتی
تهیه طرح جامع و تفصیلی شهري

تهیه عکس و نقشه
تهیه طرح هاي جامع شهري 1502012011

64,956 27,000 7,000 5,250 5,000 20,706 1399 1390 وزارت راه و شهرسازي - دبیرخانه
شوراي عالی شهرسازي

636.824
636.824
636.824

11
30
61

پروژه
پروژه
پروژه

مطالعه و تهیه طرح کالبدي
مطالعه و تهیه طرح ویژه

مطالعه وتهیه طرح ناحیه اي

تهیه طرح هاي کالبدي و ناحیه 
اي و ویژه 1502012012

95,172 62,098 7,000 5,250 4,352 16,472 1399 1390 وزارت راه و شهرسازي - دبیرخانه
شوراي عالی شهرسازي 1730.4 55 پروژه تهیه طرح طرحریزي مجموعه هاي شهري 1502012013

96,438 50,000 9,000 7,500 5,000 24,938 1401 1371 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 3110.903 31 پروژه تحقیقات منطقه اي
مطالعات جامع توسعه کالبدي 

روستاها 1502012014

61,426 12,859 10,000 7,500 8,341 22,726 1399 1390 وزارت راه و شهرسازي - دبیرخانه
شوراي عالی شهرسازي 1006.98 61 پروژه مطالعه وتهیه ضوابط

مطالعه مناسب سازي فضاهاي 
شهري - معلولین جسمی و 

حرکتی
1502012015

93,683 46,200 15,000 7,500 15,096 9,887 1400 1394 سازمان برنامه و بودجه کشور 3747.32 25 ضابطه تدوین ضوابط اجریی
مطالعه و بازنگري آیین نامه بتن 

ایران 1502012016

61,516 4,970 11,000 8,250 10,000 27,296 1399 1390 وزارت راه و شهرسازي - دبیرخانه
شوراي عالی شهرسازي 1809.29 34 پروژه مطالعه وتدوین ضوابط

مطالعه و تدوین ضوابط 
شهرسازي و معماري 

اسالمی-ایرانی
1502012017

432,045,058 317,506,648 16,604,100 12,202,146 14,202,716 71,529,448 0 فصل آب و فاضالب 1503000000

345,527,929 257,464,294 10,237,178 7,384,351 11,196,592 59,245,513 0
برنامه توسعه تاسیسات فاضالب 

و بازچرخانی آب 1503002000

1,602,935 700,000 70,000 18,750 116,653 697,532 1400 1371 * * شرکت آب و فاضالب کرمان 5255.525 305 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاصالب شهر 
کرمان 1503002001

693,306 505,502 50,000 90,000 3,000 44,804 1399 1391 * شرکت آب و فاضالب فارس 6360.606 109 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب آباده 1503002002

878,806 751,400 20,000 3,750 3,000 100,656 1400 1386 * شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی 15978.291 55 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب آذرشهر 1503002003
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

882,707 835,180 10,000 4,500 3,000 30,027 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی 17654.136 50 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش

ایجاد تاسیسات فاضالب اسکو و 
خسرو شهر 1503002004

1,335,114 1,209,013 10 8 0 126,083 1399 1391 * شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان جنوبی - سهامی خاص 7417.3 180 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش

ایجاد تاسیسات فاضالب بیرجند 
- وامی 1503002005

330,732 240,197 25,000 30,000 6,000 29,535 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 23623.721 14 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش ایجاد تاسیسات فاضالب چادگان 1503002006

1,375,613 479,375 120,000 56,250 69,529 650,459 1400 1361 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 9825.807 140 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
خرمشهر 1503002007

5,622,017 2,600,000 700,000 525,000 111,500 1,685,517 1402 1387 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی 32125.811 175 روستا افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب 
روستاهاي داراي اولویت 1503002008

5,647,111 4,100,000 28,000 21,000 1,374,095 124,016 1401 1389 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی 56471.11 100 روستا افزایش جمعیت تحت پوشش

ایجاد تاسیسات فاضالب 
روستاهاي داراي اولویت - وامی 1503002009

516,819 484,377 10,000 3,000 4,000 15,442 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی 11235.204 46 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش

ایجاد تاسیسات فاضالب سر 
درود 1503002010

133,797 51,675 12,000 8,250 33,000 28,872 1399 1391 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 26759.4 5 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب 

سرمست 1503002011

1,062,115 1,000,000 4,000 3,000 5,232 49,883 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب کرمان 5679.759 187 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب 

سیرجان 1503002012

1,476,566 1,073,591 126,000 74,250 27,963 174,762 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 8486.011 174 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر  
اندیمشک 1503002013

505,834 395,242 5,000 6,000 4,755 94,837 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 5881.786 86 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر  
خوراسگان 1503002014

985,845 781,974 70,000 33,750 21,000 79,121 1401 1387 * شرکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی 10600.491 93 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب ماکو و 

چالدران 1503002015

6,571,175 6,000,000 70,000 52,500 183,000 265,675 1401 1387 * شرکت آب و فاضالب تهران 5215.218 1260 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرهاي پاکدشت و ورامین 1503002016
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,508,769 1,507,675 120,000 56,250 60,112 764,732 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 9838.31 255 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
آبادان 1503002017

671,619 448,720 35,000 19,500 23,000 145,399 1400 1375 * شرکت آب و فاضالب گلستان 15264.06 44 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
آزادشهر 1503002018

877,468 600,000 50,000 58,500 62,000 106,968 1400 1379 * شرکت آب و فاضالب گیالن 27420.875 32 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
آستارا 1503002019

583,905 497,589 5,000 4,500 7,324 69,492 1400 1372 * شرکت آب و فاضالب گیالن 15781.216 37 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
آستانه اشرفیه 1503002020

199,642 19,500 10,000 9,750 17,614 142,778 1399 1382 * شرکت آب و فاضالب مرکزي 13309.467 15 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
آشتیان 1503002021

479,261 340,000 50,000 10,500 10,000 68,761 1399 1386 * شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان شمالی - سهامی خاص 11689.293 41 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

آشخانه 1503002022

1,585,143 1,524,253 5,000 3,750 6,000 46,140 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب گلستان 22644.894 70 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر آق
قال 1503002023

1,035,606 750,000 50,000 35,250 51,900 148,456 1400 1390 * * شرکت آب و فاضالب یزد 29588.743 35 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

ابرکوه 1503002024

1,327,064 280,000 30,000 26,250 83,760 907,054 1399 1369 * * شرکت آب و فاضالب مرکزي 3317.66 400 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
اراك 1503002025

1,530,826 723,678 42,000 24,000 40,000 701,148 1400 1362 * شرکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی 2257.855 678 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

ارومیه 1503002026

395,612 221,898 45,000 6,000 35,500 87,214 1400 1374 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 6086.343 65 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر ازنا 1503002027

538,037 239,300 10,000 12,000 27,000 249,737 1400 1378 * شرکت آب و فاضالب فارس 44836.425 12 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
استهبان 1503002028
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

203,969 0 25,000 8,250 14,153 156,566 1398 1373 * شرکت آب و فاضالب همدان 3848.472 53 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
اسدآباد 1503002029

6,532,402 5,500,000 120,000 89,775 324,000 498,627 1401 1387 * شرکت آب و فاضالب تهران 4536.39 1440 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرهاي بهارستان و اسالم شهر 1503002030

316,796 152,048 40,000 7,500 10,000 107,248 1400 1374 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 7919.9 40 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
الشتر 1503002031

533,109 298,938 10,000 7,500 36,100 180,571 1400 1370 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 8201.67 65 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
الیگودرز 1503002032

9,387,859 6,228,638 400,000 262,500 278,000 2,218,721 1404 1369 * شرکت آب و فاضالب اهواز 9387.859 1000 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
اهواز 1503002033

2,578,988 2,300,000 130,000 36,750 26,394 85,844 1401 1387 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 9659.131 267 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
ایذه و مسجد سلیمان 1503002034

795,426 200,000 70,000 22,500 33,000 469,926 1399 1373 * شرکت آب و فاضالب ایالم 4971.413 160 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
ایالم 1503002035

337,965 62,493 50,000 51,000 62,305 112,168 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب ایالم 8449.129 40 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
ایوان 1503002036

1,235,721 545,805 90,000 87,000 56,032 456,884 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب مازندران 8238.141 150 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بابل و امیر کال 1503002037

607,209 175,364 40,000 22,500 74,300 295,046 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب مازندران 17348.832 35 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بابلسر 1503002038

875,257 300,000 40,000 48,750 88,000 398,507 1400 1369 * * شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان شمالی - سهامی خاص 5470.356 160 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 

تأسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

بجنورد 1503002039

1,127,268 788,750 40,000 15,000 44,000 239,518 1400 1370 * شرکت آب و فاضالب بروجرد 4335.645 260 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بروجرد 1503002040
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179,585 0 65,000 7,500 36,200 70,885 1398 1386 * شرکت آب و فاضالب چهارمحال 
بختیاري 12405.667 15 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

بلداجی 1503002041

618,497 400,000 60,000 73,500 8,500 76,497 1401 1386 * شرکت آب و فاضالب چهارمحال 
بختیاري 10308.283 60 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بن، اردل، سورشجان و باباحیدر 1503002042

827,562 382,525 50,000 36,750 37,380 320,907 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 11034.16 75 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بندر امام 1503002043

5,871,089 5,000,000 130,000 75,000 94,229 571,860 1401 1372 * شرکت آب و فاضالب گیالن 64517.462 91 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بندرانزلی 1503002045

6,229,135 3,992,264 120,000 172,500 193,000 1,751,371 1401 1367 * شرکت آب و فاضالب هرمزگان 8196.23 760 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بندرعباس 1503002046

166,725 78,000 10,000 12,000 8,899 57,826 1399 1386 * شرکت آب و فاضالب همدان 5954.464 28 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بهار 1503002047

552,581 212,225 100,000 36,750 26,394 177,212 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 3759.054 147 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بهبهان 1503002048

318,620 123,500 20,000 30,000 47,400 97,720 1399 1381 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 26551.667 12 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بوئین و میاندشت 1503002049

2,388,302 1,049,230 70,000 41,250 295,000 932,822 1400 1366 * شرکت آب و فاضالب بوشهر 9553.208 250 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بوشهر 1503002050

306,646 50,000 30,000 3,750 31,000 191,896 1399 1372 * شرکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی 2044.307 150 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

بوکان 1503002051

277,624 0 85,000 12,750 16,109 163,765 1398 1367 * شرکت آب  و فاضالب کردستان 7305.884 38 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
بیجار 1503002052

691,109 124,329 80,000 30,000 45,000 411,780 1399 1369 * * شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان جنوبی - سهامی خاص 3839.497 180 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

بیرجند 1503002053
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358,210 12,350 60,000 28,500 40,000 217,360 1399 1376 * شرکت آب و فاضالب اردبیل 5510.92 65 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
پارس آباد 1503002054

181,417 0 15,000 9,750 24,870 131,797 1398 1369 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 7256.683 25 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
پاوه 1503002055

327,857 166,595 10,000 6,750 11,000 133,512 1400 1379 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 12142.843 27 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
پلدختر 1503002056

215,376 118,300 11,000 9,000 30,300 46,776 1399 1383 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 21537.647 10 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
تازه آباد 1503002057

480,703 40,000 30,000 22,500 97,000 291,203 1399 1381 * شرکت آب و فاضالب قزوین 7395.431 65 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
تاکستان 1503002058

651,334 584,900 5,000 5,250 5,755 50,429 1400 1374 * شرکت آب و فاضالب گیالن 17140.366 38 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
تالش 1503002059

917,895 835,796 7,000 5,250 7,000 62,849 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوي - سهامی خاص 9764.84 94 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

تایباد 1503002060

1,711,093 592,930 43,000 37,500 44,000 993,663 1400 1361 * شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی 1425.911 1200 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

تبریز 1503002061

2,102,370 2,014,835 7,000 7,500 7,000 66,035 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوي - سهامی خاص 11679.833 180 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

تربت جام 1503002062

345,337 111,016 25,000 18,750 47,000 143,571 1400 1383 * شرکت آب و فاضالب یزد 20313.927 17 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
تفت 1503002063

15,354,997 11,591,350 110,000 75,000 51,185 3,527,462 1401 1383 * * شرکت آب و فاضالب تهران 4387.142 3500 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
تهران 1503002064

31,294,974 31,200,026 10 15 0 94,923 1401 1390 * شرکت آب و فاضالب تهران 3608.322 8673 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب 

شهرهاي  اولویت دار استان 
تهران - وامی

1503002065
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558,061 368,310 20,000 10,500 17,500 141,751 1400 1388 * شرکت آب و فاضالب هرمزگان 13951.528 40 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
جاسک 1503002067

1,283,570 700,000 120,000 82,500 106,000 275,070 1399 1387 * * شرکت آب و فاضالب تهران 12835.7 100 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

جدید پردیس 1503002068

1,017,795 300,000 50,000 43,500 252,000 372,295 1399 1387 * شرکت آب و فاضالب تهران 10177.95 100 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

جدید پرند 1503002069

643,756 190,000 75,000 30,000 48,200 300,556 1400 1373 * شرکت آب و فاضالب فارس 17398.811 37 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
جهرم 1503002070

326,821 200,000 30,000 9,000 27,600 60,221 1399 1383 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 7262.692 45 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
جوانرود 1503002071

555,045 200,000 50,000 18,750 31,200 255,095 1400 1367 * شرکت آب و فاضالب سیستان و 
بلوچستان 11100.9 50 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

چابهار 1503002072

344,268 178,738 41,000 30,000 50,000 44,530 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب کهکیلویه و 
بویراحمد 86066.945 4 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

چرام 1503002073

119,436 0 15,000 7,500 18,014 78,922 1398 1387 * شرکت آب  و فاضالب کردستان 19906 6 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
حسن آباد یاسوگند 1503002074

970,973 403,000 15,000 18,750 23,000 511,223 1400 1367 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 3236.578 300 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
خرم اباد 1503002075

755,685 632,035 5,000 15,000 9,000 94,650 1400 1384 * شرکت آب و فاضالب زنجان 11625.926 65 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
خرم دره 1503002076

893,573 652,903 25,000 20,250 48,000 147,420 1400 1381 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 35742.916 25 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
خوانسار 1503002077

309,353 0 40,000 17,250 45,000 207,103 1398 1369 * شرکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی 1933.456 160 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

خوي 1503002078

 158

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

830,380 607,192 50,000 75,000 8,000 90,188 1399 1390 * شرکت آب و فاضالب فارس 8061.942 103 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

داراب 1503002079

491,712 213,200 40,000 48,750 40,000 149,762 1400 1381 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 22350.545 22 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرهاي داران و فریدون شهر 1503002080

391,544 156,723 42,000 15,000 63,100 114,721 1400 1387 * * شرکت آب و فاضالب سمنان 4552.835 86 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
دامغان 1503002081

395,907 184,360 20,000 31,500 17,200 142,847 1399 1383 * شرکت آب و فاضالب ایالم 15836.276 25 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
دره شهر 1503002082

1,139,087 526,500 60,000 43,500 41,780 467,307 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 4649.335 245 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
دزفول 1503002083

1,427,171 911,463 110,000 55,875 46,080 303,753 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 14271.705 100 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
دشت آزادگان 1503002084

177,230 0 35,000 18,750 26,500 96,980 1398 1386 * شرکت آب و فاضالب زنجان 29538.333 6 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
دندي 1503002085

394,154 196,275 30,000 22,500 45,100 100,279 1399 1384 * شرکت آب و فاضالب کهکیلویه و 
بویراحمد 7579.88 52 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

هاي دهدشت و لنده 1503002086

384,171 223,079 40,000 43,253 26,834 51,006 1400 1387 * شرکت آب  و فاضالب کردستان 15366.848 25 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
دهگالن 1503002087

890,978 638,005 40,000 7,500 42,500 162,973 1400 1379 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 6456.363 138 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
دورود 1503002088

932,574 195,734 120,000 82,500 161,000 373,340 1400 1381 * شرکت آب و فاضالب کهکیلویه و 
بویراحمد 8477.948 110 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

هاي دوگنبدان و باشت 1503002089

536,435 373,096 50,000 26,250 42,871 44,218 1400 1382 * شرکت آب  و فاضالب کردستان 20632.119 26 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
دیواندره 1503002090
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852,382 533,000 50,000 36,750 32,149 200,483 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 18941.822 45 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
رامهرمز 1503002091

1,569,632 989,288 90,000 73,200 173,000 244,144 1401 1387 * * شرکت آب و فاضالب تهران 8438.883 186 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
رباط کریم 1503002092

6,156,033 4,877,059 80,000 37,500 112,500 1,048,974 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب گیالن 20520.111 300 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
رشت 1503002094

339,197 181,076 30,000 18,750 34,500 74,871 1399 1383 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 13567.865 25 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
روانسر 1503002095

565,069 226,416 20,000 18,750 73,500 226,403 1400 1382 * شرکت آب و فاضالب هرمزگان 17658.4 32 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
رودان 1503002096

591,532 498,889 5,000 4,500 1,000 82,143 1401 1372 * شرکت آب و فاضالب گیالن 15566.64 38 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
رودسر 1503002097

3,001,255 2,597,217 50,000 41,250 60,000 252,788 1401 1387 * شرکت آب و فاضالب تهران 9094.711 330 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
رودهن و بومهن 1503002098

191,449 0 60,000 18,750 15,000 97,699 1398 1386 * شرکت آب و فاضالب زنجان 47862.225 4 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
زرین آباد 1503002099

1,233,693 646,868 50,000 48,750 34,714 453,361 1400 1371 * شرکت آب و فاضالب زنجان 4934.773 250 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
زنجان 1503002100

256,739 150,329 10,000 11,250 18,800 66,360 1400 1390 * شرکت آب و فاضالب سیستان و 
بلوچستان 8557.98 30 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
زهک 1503002101

2,287,269 834,012 185,000 82,500 247,100 938,657 1401 1381 * شرکت آب و فاضالب مازندران 4696.651 487 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
ساري ، بهشهر و نکا 1503002102

1,629,980 1,113,550 25,000 22,500 75,030 393,900 1400 1382 * * شرکت آب و فاضالب مرکزي 8578.843 190 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
ساوه 1503002103
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
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454,266 19,500 25,000 18,750 39,900 351,116 1399 1364 * * شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوي - سهامی خاص 2552.056 178 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

سبزوار 1503002104

444,492 198,892 50,000 97,500 5,000 93,100 1399 1387 * شرکت آب و فاضالب فارس 37041 12 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
سپیدان 1503002105

344,321 103,392 25,000 22,500 39,000 154,429 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب ایالم 11477.363 30 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
سرابله 1503002106

273,572 138,750 15,000 30,000 15,500 74,322 1400 1387 * * شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان جنوبی - سهامی خاص 91190.767 3 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

سربیشه 1503002107

256,224 40,000 20,000 15,000 35,175 146,049 1399 1387 * شرکت آب و فاضالب اردبیل 8006.99 32 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
سرعین 1503002108

160,277 0 60,000 10,500 23,701 66,076 1398 1387 * شرکت آب  و فاضالب کردستان 16027.7 10 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
سریش آباد 1503002109

459,867 322,615 50,000 6,750 3,000 77,503 1400 1383 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 9197.34 50 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
سنقر 1503002111

300,077 164,744 20,000 21,000 50,000 44,333 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب کهکیلویه و 
بویراحمد 60015.464 5 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 

تأسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

سی سخت 1503002112

895,706 794,985 30,000 6,000 2,000 62,721 1400 1384 * شرکت آب و فاضالب گیالن 52688.594 17 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
سیاهکل 1503002113

713,846 352,788 40,000 29,625 33,195 258,238 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 10982.239 65 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
شادگان 1503002114

854,514 496,649 35,000 24,375 75,000 223,490 1400 1390 * شرکت آب و فاضالب مرکزي 16122.913 53 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

شازند و آستانه 1503002115

526,344 200,000 40,000 54,000 84,000 148,344 1399 1382 * * شرکت آب و فاضالب سمنان 9569.891 55 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
شاهرود 1503002116
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,353,835 1,631,500 60,000 52,500 126,784 483,051 1400 1387 * * شرکت آب و فاضالب تهران 4375.158 538 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
شهریار 1503002117

304,115 134,594 35,000 28,500 28,100 77,921 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب سمنان 15205.76 20 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
شهمیرزاد 1503002119

1,018,805 760,375 85,000 29,625 26,394 117,411 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 13061.605 78 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
شوش 1503002120

1,055,241 668,200 40,000 29,625 33,456 283,960 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 6595.256 160 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
شوشتر 1503002121

1,729,155 1,508,845 70,000 56,250 35,000 59,060 1403 1390 * شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان شمالی - سهامی خاص 12091.993 143 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
شیروان 1503002122

530,037 410,163 45,000 4,500 4,000 66,374 1400 1383 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 15143.924 35 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
صحنه 1503002123

631,867 514,294 5,000 4,500 31,000 77,073 1400 1379 * شرکت آب و فاضالب گیالن 19147.494 33 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
صومعه سرا 1503002124

1,513,164 1,407,666 10,000 11,250 9,000 75,248 1400 1387 * * شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوي - سهامی خاص 11821.594 128 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

طرقبه 1503002125

245,820 124,536 30,000 22,500 9,435 59,349 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب چهارمحال 
بختیاري 18909.239 13 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

فرادنبه 1503002126

795,339 681,870 15,000 42,750 2,000 53,719 1401 1387 * شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان جنوبی - سهامی خاص 22723.965 35 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

فردوس 1503002127

891,682 560,000 80,000 56,250 4,522 190,910 1399 1387 * شرکت آب و فاضالب فارس 6149.531 145 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
فسا 1503002128

1,043,644 911,261 10,000 67,500 1,000 53,883 1401 1384 * شرکت آب و فاضالب گیالن 31625.576 33 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
فومن 1503002129
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577,858 381,128 20,000 26,250 34,000 116,480 1400 1384 * * شرکت آب و فاضالب استان 
خراسان جنوبی - سهامی خاص 8890.115 65 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

قاین 1503002130

1,063,021 500,000 40,000 33,750 57,000 432,271 1400 1383 * شرکت آب و فاضالب تهران 4621.83 230 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
قدس 1503002131

1,353,548 1,141,683 25,000 15,000 55,000 116,865 1400 1387 * * شرکت آب و فاضالب استان البرز 7519.713 180 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
قدیم و جدید هشتگرد 1503002132

3,385,868 2,764,732 90,000 72,750 196,000 262,386 1401 1387 * شرکت آب و فاضالب تهران 8218.124 412 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
قرچک 1503002133

707,540 100,000 40,000 30,000 102,000 435,540 1399 1381 * * شرکت آب و فاضالب قزوین 2021.543 350 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
شبکه فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
قزوین 1503002134

853,996 0 80,000 169,500 22,000 582,496 1398 1381 * شرکت آب و فاضالب قم 1707.992 500 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر قم 1503002135

553,840 418,509 10,000 9,750 11,400 104,181 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب کاشان 46153.333 12 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
قمصر 1503002137

2,401,647 2,318,274 5,000 4,875 6,000 67,498 1401 1387 * شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوي - سهامی خاص 14644.191 164 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

قوچان 1503002138

730,679 354,543 50,000 11,250 58,800 256,086 1400 1373 * شرکت آب و فاضالب فارس 24355.95 30 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
کازرون 1503002139

1,550,257 800,000 80,000 30,000 59,600 580,657 1400 1381 * شرکت آب و فاضالب کاشان 12918.808 120 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
کاشان و نوش آباد 1503002140

429,371 100,000 55,000 90,750 27,000 156,621 1399 1382 * شرکت آب  و فاضالب کردستان 7806.746 55 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
کامیاران 1503002142

3,485,244 2,477,821 60,000 60,000 37,000 850,423 1401 1370 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 3168.404 1100 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
کرمانشاه 1503002143
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8,606,030 8,606,012 10 8 0 0 1401 1392 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 7823.664 1100 هزار نفر افزایش جمعیتی تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
کرمانشاه - وامی 1503002144

447,258 180,000 50,000 12,000 10,000 195,258 1400 1382 * شرکت آب و فاضالب سیستان و 
بلوچستان 14908.6 30 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

کنارك 1503002145

325,349 150,000 30,000 36,000 28,000 81,349 1399 1383 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 4647.838 70 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
کنگاور 1503002146

429,531 301,982 20,000 6,000 4,718 96,831 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب چهارمحال 
بختیاري 42953.16 10 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
کها(فرخ شهر و کیان)و 

روستاهاي اطراف شهرکرد
1503002147

127,309 30,000 20,000 7,500 9,000 60,809 1399 1387 * شرکت آب و فاضالب اردبیل 10609.11 12 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
کوثر 1503002149

446,318 274,178 40,000 7,500 9,000 115,640 1400 1379 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 6375.969 70 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
کوهدشت 1503002150

5,000,018 5,000,000 10 8 0 0 1402 1392 * شرکت آب و فاضالب گلستان 9191.21 544 هزار نفر افزایش جمعیتی تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرهاي اولویت دار 

گلستان-وامی
1503002151

221,131 92,300 5,000 11,250 10,909 101,672 1399 1369 * شرکت آب و فاضالب گلستان 7897.536 28 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر گز 1503002152

1,439,507 1,349,819 5,000 6,000 5,000 73,688 1401 1387 * شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوي - سهامی خاص 15994.518 90 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 

تأسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

گناباد و بیدخت 1503002153

1,597,312 1,108,656 60,000 26,250 51,640 350,766 1402 1369 * شرکت آب و فاضالب گلستان 12287.012 130 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
گنبد 1503002154

131,455 0 65,000 11,250 29,700 25,505 1398 1391 * شرکت آب و فاضالب چهارمحال 
بختیاري 10111.923 13 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
گندمان 1503002155
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,094,293 640,000 60,000 22,500 20,000 351,793 1400 1373 * شرکت آب و فاضالب گیالن 20264.685 54 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
الهیجان 1503002156

313,395 0 100,000 11,250 85,262 116,883 1398 1379 * شرکت آب و فاضالب چهارمحال 
بختیاري 13058.125 24 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

لردگان 1503002157

1,401,621 1,298,905 5,000 6,000 2,000 89,716 1400 1384 * شرکت آب و فاضالب گیالن 24589.849 57 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
لنگرود 1503002158

605,229 174,460 50,000 40,650 35,000 305,119 1399 1366 * شرکت آب و فاضالب تهران 15130.725 40 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
لواسان 1503002159

916,893 799,462 10,000 15,000 17,265 75,166 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب کرمان 33959.011 27 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
ماهان 1503002160

583,525 300,000 40,000 12,750 104,935 125,840 1400 1365 * شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی 5835.25 100 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

مرند 1503002163

424,369 70,000 60,000 47,250 61,328 185,791 1399 1367 * شرکت آب  و فاضالب کردستان 7072.81 60 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
مریوان 1503002164

10,774,420 9,880,013 10 8 0 894,390 1399 1387 * شرکت آب و فاضالب مشهد 4309.768 2500 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
مشهد-وامی 1503002165

2,873,057 2,343,501 50,000 45,000 84,000 350,556 1402 1387 * * شرکت آب و فاضالب تهران 4936.524 582 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
مالرد 1503002166

316,733 117,296 15,000 9,000 12,000 163,437 1400 1372 * شرکت آب و فاضالب همدان 1979.584 160 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
مالیر 1503002167

323,127 226,049 5,000 5,250 8,000 78,828 1400 1377 * شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی 17006.695 19 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

ملکان 1503002168

312,794 30,000 30,000 18,750 46,000 188,044 1399 1369 * شرکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی 3723.738 84 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

میاندوآب 1503002170
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

181,308 0 20,000 10,500 18,870 131,938 1398 1370 * شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی 2108.233 86 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

میانه 1503002171

753,494 300,447 60,000 22,500 74,700 295,847 1400 1381 * شرکت آب و فاضالب هرمزگان 10321.834 73 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
میناب 1503002173

8,874,326 8,509,311 20,000 18,750 85,350 240,915 1400 1375 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 49301.812 180 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
نجف آباد 1503002174

303,450 198,091 20,000 7,500 5,000 72,859 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 16858.356 18 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
نطنز 1503002175

1,032,360 640,000 50,000 21,000 45,000 276,360 1401 1369 * شرکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی 9055.79 114 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

نقده و اشنویه 1503002176

271,200 0 45,000 52,500 15,000 158,700 1398 1371 * شرکت آب و فاضالب همدان 3616 75 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
نهاوند 1503002177

554,371 160,000 50,000 52,500 42,576 249,295 1399 1373 * شرکت آب و فاضالب فارس 39597.929 14 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
نورآباد 1503002178

510,481 258,684 45,000 12,000 15,000 179,797 1400 1379 * شرکت آب  و فاضالب لرستان 11344.02 45 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
نورآباد 1503002179

420,322 239,000 13,000 9,750 7,000 151,572 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب کاشان 35026.833 12 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
نیاسر 1503002180

197,685 3,900 20,000 7,500 28,000 138,285 1399 1387 * شرکت آب و فاضالب اردبیل 19768.47 10 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب شهر نیر 1503002181

802,900 607,192 50,000 60,000 6,000 79,708 1399 1390 * شرکت آب و فاضالب فارس 9791.463 82 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

نیریز 1503002182

351,269 0 40,000 26,250 21,000 264,019 1398 1364 * شرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوي - سهامی خاص 1792.189 196 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

نیشابور 1503002183
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

413,845 150,000 15,000 15,000 46,400 187,445 1399 1380 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 11824.134 35 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
هرسین 1503002184

607,222 450,000 14,000 6,000 5,000 132,222 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی 30361.1 20 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

هریس 1503002185

556,782 418,933 28,000 36,000 7,000 66,849 1400 1386 * شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی 20621.548 27 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

هشترود 1503002186

392,671 146,500 70,000 45,000 9,435 121,736 1399 1384 * شرکت آب و فاضالب چهارمحال 
بختیاري 19633.55 20 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

هفشجان 1503002187

1,984,958 893,112 150,000 95,550 56,200 790,096 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب همدان 4841.36 410 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
همدان و فامنین 1503002188

690,031 200,000 40,000 33,750 22,000 394,281 1399 1373 * شرکت آب و فاضالب کهکیلویه و 
بویراحمد 5750.258 120 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 

تأسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

یاسوج 1503002189

705,956 0 48,000 22,500 41,500 593,956 1398 1375 * * شرکت آب و فاضالب یزد 3529.779 200 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 
یزد 1503002190

1,615,268 800,000 50,000 52,500 202,000 510,768 1400 1365 * شرکت آب و فاضالب اردبیل 4615.05 350 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهراردبیل 1503002191

2,266,221 1,491,800 50,000 52,500 96,700 575,221 1400 1381 * شرکت آب و فاضالب سیستان و 
بلوچستان 3777.034 600 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 

تاسیسات فاضالب
ایجاد تاسیسات فاضالب 

شهرزاهدان 1503002192

510,384 0 40,000 45,000 37,500 387,884 1398 1367 * شرکت آب  و فاضالب کردستان 1594.947 320 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرسنندج 1503002193

3,386,609 1,100,000 180,000 120,000 359,797 1,626,812 1400 1361 * * شرکت آب و فاضالب شیراز 2319.595 1460 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرشیراز 1503002194

656,066 552,550 12,000 11,250 25,800 54,466 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 8865.756 74 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب شهرك 

هاي اقماري کرمانشاه 1503002195
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,181,945 1,303,387 40,000 37,500 24,500 776,558 1402 1378 * شرکت آب و فاضالب گلستان 8798.163 248 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرگرگان 1503002196

4,215,547 2,211,099 80,998 82,500 138,800 1,702,150 1401 1368 * * شرکت آب و فاضالب مشهد 1686.219 2500 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرمشهد 1503002197

8,153,328 8,113,870 10 8 0 39,440 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب فارس 19229.548 424 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب 

شهرهاي اولویت دار فارس - 
وامی

1503002198

13,260,031 13,260,013 10 8 0 0 1402 1392 * شرکت آب و فاضالب مازندران 14571.462 910 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرهاي اولویت دار مازندران - 

وامی
1503002199

10,829,986 10,815,351 10 14,625 0 0 1402 1393 * شرکت آب و فاضالب گیالن 49451.991 219 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب 

شهرهاي اولویت دار استان 
گیالن- وامی

1503002200

9,602,047 8,357,648 110,000 75,000 50,000 1,009,399 1402 1387 * شرکت آب و فاضالب مازندران 10899.032 881 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب 

شهرهاي اولویت دار استان 
مازندران - ریالی

1503002201

1,552,744 1,480,053 20,000 18,750 6,000 27,941 1401 1391 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 13502.13 115 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب 
شهرهاي گلپایگان و گوگد 1503002202

625,443 507,502 50,000 21,000 3,000 43,941 1399 1391 * شرکت آب و فاضالب فارس 8934.9 70 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب فیروز 

آباد 1503002203

243,382 181,032 13,000 27,000 2,000 20,350 1400 1391 * شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 27042.39 9 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد تاسیسات فاضالب کرند 

غرب 1503002204

1,106,967 646,100 45,000 33,000 33,456 349,411 1400 1369 * شرکت آب و فاضالب خوزستان 10063.336 110 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب ایجاد تاسیسات فاضالب ماهشهر 1503002205

279,112 0 60,000 18,750 30,760 169,602 1398 1376 * شرکت آب و فاضالب اردبیل 4651.88 60 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب مشکین
شهر 1503002206
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

476,821 151,848 30,000 18,750 69,000 207,223 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب سیستان و 
بلوچستان 15894.027 30 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش

ایجاد تاسیسات فاضالب مناطق 
جدید شهر زابل 1503002207

598,807 448,772 40,000 41,250 15,100 53,685 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 10324.253 58 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب مناطق 
جدید شهر شهرضا 1503002208

3,333,199 2,816,785 95,000 38,738 23,870 358,806 1401 1369 * شرکت آب و فاضالب مازندران 10683.33 312 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجاد تأسیسات  فاضالب 
شهرهاي چالوس، نوشهر، رویان، 

نور و ایزد شهر
1503002209

5,672,425 4,228,407 80,000 60,000 265,000 1,039,018 1400 1374 * شرکت آب و فاضالب استان البرز 4051.732 1400 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

ایجادتاسیسات فاضالب شهر 
کرج 1503002210

486,955 408,863 8,000 6,000 16,000 48,092 1400 1387 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 1623.183 300 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

بازسازي تاسیسات فاضالب شهر 
خمینی شهر 1503002211

389,804 300,000 10,000 7,500 12,000 60,304 1399 1387 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 2227.451 175 هزار نفر افزایش جمعیت  تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

بازسازي تاسیسات فاضالب شهر 
شاهین شهر 1503002212

2,640,091 0 280,000 253,875 335,895 1,770,321 1398 1390 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی 155299.471 17 طرح تکمیل عملیات اجرایی

تکمیل و اتمام 17 طرح ایجاد 
تاسیسات فاضالب 

شهري(یکساله) و شهر تویسرکان
1503002213

1,578,328 1,071,827 60,000 41,250 80,900 324,351 1400 1384 * شرکت آب و فاضالب اصفهان
7477.431
3467.397

14
425

هزار نفر
کیلومتر

افزایش جمعیت تحت پوشش 
تاسیسات فاضالب

مطالعه و بازسازي تاسیسات 
فاضالب شهر اصفهان

توسعه و بازسازي تاسیسات 
فاضالب شهر اصفهان 1503002214

800,950 640,000 50,000 37,125 10,000 63,825 1401 1380 * شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان تهران

80095 10 روستا افزایش تعداد روستاهاي داراي 
تاسیسات بهداشتی فاضالب

جلوگیري از آلودگی منابع تامین
کننده آب شرب تهران از طریق 
دفع بهداشتی فاضالب در استان 

تهران

1503002215

74,677 0 20,100 7,500 4,500 42,577 1398 1384 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی 74677 1 پروژه تحقیقات فنی مطالعات کاربردي آب و فاضالب 1503002216
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,741,349 1,681,014 7,000 7,500 5,500 40,335 1401 1388 * شرکت آب و فاضالب گلستان 33487.488 52 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

مطالعه و اجراي تاسیسات 
فاضالب شهرعلی آباد کتول 1503002217

781,101 650,000 40,000 37,500 27,550 26,051 1401 1395 * شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان البرز

78110.1 10 روستا افزایش تعداد روستاهاي داراي 
تاسیسات بهداشتی فاضالب

جلوگیري از آلودگی منابع تامین
کننده آب شرب تهران از طریق 
دفع بهداشتی فاضالب در استان 

البرز

1503002218

281,100 158,600 10,000 112,500 0 0 1400 1397 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 2230.952 126 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر 
هاي شهرستان برخوار، شاهین 

شهر و میمه
1503002223

212,000 117,000 20,000 75,000 0 0 1400 1397 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 2208.333 96 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب

ایجاد تأسیسات فاضالب شهر 
هاي قهدریجان، کلیشاد، 

سودرجان، ابریشم، ایمان شهر، 
بهاران و پیربکران

1503002224

72,500 30,000 20,000 22,500 0 0 1400 1397 * شرکت آب و فاضالب اصفهان 9062.5 8 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش 
تأسیسات فاضالب اجراي شبکه فاضالب طالخونچه 1503002225

86,517,129 60,042,353 6,366,922 4,817,795 3,006,124 12,283,935 0
برنامه ارائه خدمات آب شهري و 

روستایی 1503003000

3,048,970 2,186,464 100,000 75,000 34,000 653,506 1399 1391 * شرکت آب و فاضالب تهران 29037.8 105 کیلومتر احداث خط انتقال آب

احداث خط تکمیلی لوله اصلی 
پیرامونی شبکه انتقال آب شرب 
تهران به نسبت 40 درصد منابع 
عمومی و60 درصد سایر منابع

1503003001

321,969 130,000 7,831 9,000 11,000 164,138 1399 1385 * شرکت آب و فاضالب اهواز 16098.45 20 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد و تکمیل تاسیسات آب 

اهواز 1503003002

224,465 0 10,000 15,000 5,000 194,465 1398 1385 * شرکت آب و فاضالب گیالن 18705.417 12 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد و تکمیل تاسیسات آب 

شهرهاي رشت و انزلی 1503003003
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

178,233 0 5,000 7,500 8,000 157,733 1398 1385 * شرکت آب و فاضالب مازندران 17823.3 10 هزار نفر افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد و تکمیل تاسیسات آب 

شهرهاي ساري و بابل 1503003004

139,144 0 5,000 7,500 8,000 118,644 1398 1385 * شرکت آب و فاضالب شیراز 6957.2 20 هزار نفر ...افزایش جمعیت تحت پوشش
ایجاد و تکمیل تاسیسات آب 

شیراز 1503003005

75,645,004 53,499,705 5,620,922 4,330,295 2,770,124 9,423,958 1405 1393 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی

11346.751
69586.854

1000
924

تک روستا
مجتمع

آبرسانی
تکمیل مجتمع

آبرسانی به تک روستاها و 
تکمیل مجتمع هاي آبرسانی 

اولویت دار روستایی
1503003006

4,089,332 2,154,088 440,000 300,000 100,490 1,094,754 1401 1387 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی 817866 5

مبلیون متر 
مکعب کاهش هدررفت

کاهش آب به حساب 
نیامده-کاهش هدررفت آب 

شهري
1503003007

2,399,343 1,957,597 156,000 58,500 69,510 157,736 1401 1387 شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مادر تخصصی

123924.374
232019.852

10
5

استان
لیتر در شبانه 

روز

باز چرخابی پساب تصفیه شده
کاهش سرانه مصرف آب شهري مدیریت مصرف آب شهري 1503003008

470,669 114,499 22,169 15,000 0 319,001 1400 1379 سازمان امور شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور

93.572 5030 کیلومتر احداث شبکه ابیاري فضاي سبز 
شهرها با استفاده از اب خام

مطالعه و مشارکت در احداث 
شبکه آبیاري فضاي سبز شهري 1503003009

5,299,764 3,857,324 744,895 300,000 100,293 297,252 0
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

مسکن،عمران شهري و روستایی 1504000000

5,299,764 3,857,324 744,895 300,000 100,293 297,252 0
برنامه توسعه شبکه شتابنگاري 

کشور 1504003000

5,299,764 3,857,324 744,895 300,000 100,293 297,252 1400 1381 مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازي

4177.635
15

919.8

565
12000

3000

دستگاه
مترمربع

ایستگاه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تکمیل و توسعه مراکز منطقه اي و 

تعمیرات اساسی
توسعه کمی و کیفی شبکه 

شتابنگاري کشور

ارتقاي شبکه شتاب نگاري، 
تامین تجهیزات و ماشین آالت و

توسعه مراکز منطقه اي
1504003001

683,770 300,000 30,000 7,500 14,000 332,270 0 فصل بهداشت 1601000000
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

683,770 300,000 30,000 7,500 14,000 332,270 0
برنامه ارتقاي شاخص هاي 

بهداشتی 1601005000

390,437 150,000 15,000 3,750 7,000 214,687 1400 1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 780.874 500 بیمارستان مدیریت پسماند بیمارستانی

ایجاد سیستمهاي بی خطر ساز 
پسماندهاي بیمارستانی 1601005001

293,333 150,000 15,000 3,750 7,000 117,583 1400 1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 586.666 500 بیمارستان تعمیرات سیستم فاضالب 

بیمارستانها
تعمیرات و بهسازي سیستم 

فاضالب بیمارستانها 1601005002

135,513,562 77,406,063 6,667,654 5,698,919 7,205,198 38,535,728 0 فصل درمان 1602000000

134,053,796 77,261,063 6,502,754 5,626,244 7,128,198 37,535,537 0 برنامه ارایه خدمات درمانی 1602001000

1,905,941 200,000 40,000 40,184 202,600 1,423,157 1400 1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 1270.627 1500 تخت ایجاد فضاي درمانی

احداث بخش جدید یا تغییر 
کاربري تخت هاي بیمارستانی 
مازاد بر نیاز به بخش سوختگی

1602001001

675,713 273,000 40,000 60,000 55,000 247,713 1399 1389
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4223.206 160 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی امام 
حسین (ع) فسا (جایگزین دکتر 

شریعتی)
1602001003

866,750 799,000 20,000 11,250 30,000 6,500 1399 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4333.75 200 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان آموزشی بم 1602001005

2,462,812 1,700,000 250,000 247,500 10,000 255,312 1400 1388
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 

بهداشتی، درمانی استان 
هرمزگان- بهداشت و درمان

4638.064 531 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستانهاي جایگزین 
آموزشی بندرعباس و آموزشی 
مادران و کودکان بندرعباس

1602001006

436,576 0 30,000 39,750 124,995 241,831 1398 1388 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
1605.059 272 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان آموزشی تربت
حیدریه 1602001007

1,298,072 1,219,506 20,000 15,000 35,000 8,566 1399 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

5031.287 258 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 
جایگزین آیت اهللا کاشانی 

جیرفت
1602001008
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

963,625 900,000 1 1 0 63,623 1400 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت
و درمان

4818.125 200 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین اکبر آبادي 1602001009

1,539,751 1,531,000 5,000 3,750 0 1 1399 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4665.912 330 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین بهارلو 1602001010

2,848,089 2,700,000 50,000 37,500 40,000 20,589 1400 1390 *

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

آذربایجان شرقی - بهداشت و 
درمان

4885.23 583 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین بیمارستانهاي شهداي 
و امام خمینی تبریز

1602001011

1,913,289 1,600,000 90,000 64,125 145,124 14,040 1400 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی تهران - 
بهداشت و درمان

2224.755 860 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین شریعتی و روزبه تهران 1602001013

918,222 785,000 20,000 15,000 50,000 48,222 1399 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4501.088 204 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین زابل 1602001014

1,258,088 479,610 60,000 34,950 310,390 373,138 1399 1389 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 
بهداشت و درمان

2172.864 579 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین شهداء تجریش تهران 1602001015

1,525,972 1,350,000 50,000 26,025 10,000 89,947 1399 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت
و درمان

4768.662 320 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین شهداي هفتم تیر شهر 
ري

1602001016

1,000,502 981,250 5,000 3,750 0 10,502 1400 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

5002.51 200 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 
جایگزین شهداي یافت آباد 1602001017

1,202,541 600,000 200,000 232,500 100,000 70,041 1399 1389
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان خراسان 
- بهداشت و درمان

3757.941 320 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 
جایگزین شهید هاشمی نژاد 1602001018
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

998,371 750,000 35,000 7,500 50,000 155,871 1400 1389
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان لرستان -
بهداشت و درمان

3854.714 259 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 
جایگزین عشایر خرم آباد 1602001019

817,501 700,241 30,000 15,000 45,000 27,260 1400 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

5109.381 160 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 
جایگزین فاطمه الزهرا(س) 

بوشهر
1602001020

1,373,235 1,294,485 20,000 11,250 40,000 7,500 1399 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

2746.47 500 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین فاطمی اردبیل 1602001021

1,526,507 1,500,000 1 4,050 0 22,456 1399 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت
و درمان

4770.334 320 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین فیروزگر 1602001022

1,095,000 940,000 60,000 15,000 60,000 20,000 1400 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی کاشان - 
بهداشت و درمان

3910.714 280 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین کاشان 1602001023

1,122,002 853,002 60,000 90,000 91,000 28,000 1399 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4315.392 260 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین کرج 1602001024

2,480,689 2,400,000 10,000 15,001 0 55,688 1400 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 
بهداشت و درمان

2480.689 1000 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 1000 

تختخوابی شرق تهران 1602001025

3,628,003 3,600,000 10,000 7,501 0 10,502 1400 1387
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی جندي شاپور 

اهواز - بهداشت و درمان
3581.444 1013 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستانهاي جایگزین 
آموزشی رازي ،گلستان واطفال 

اهواز
1602001026

706,349 450,000 20,000 7,500 73,000 155,849 1399 1391 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
سل و بیماریهاي ریوي-پژوهش 2354.497 300 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان آموزشی 
جایگزین مسیح دانشوري 1602001027
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,624,945 2,467,000 20,000 11,250 45,000 81,695 1399 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4861.009 540 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 
جایگزین معتضدي و امام 

خمینی (ره) کرمانشاه
1602001028

533,894 0 40,000 56,250 119,996 317,648 1398 1387
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
2197.095 243 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان آموزشی 
جهرم 1602001029

1,664,250 1,219,037 20,000 15,000 116,000 294,213 1399 1387
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4160.625 400 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان آموزشی رشت 1602001030

386,227 300,000 30,000 30,000 15,000 11,227 1400 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان مازندران 
- بهداشت و درمان

3862.27 100 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان آموزشی 
روانپزشکی مازندران(جایگزین 

بیمارستان روانپزشکی زارع 
ساري)

1602001031

1,388,502 942,837 50,000 48,750 68,305 278,610 1399 1387
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4071.853 341 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

ساري 1602001032

630,354 477,000 10,000 33,750 40,000 69,604 1399 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3939.713 160 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان آموزشی 

نیشابور 1602001034

2,400,000 2,149,563 30,000 3,750 10,000 206,687 1399 1387

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

آذربایجان غربی - بهداشت و 
درمان

4000 600 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان ارومیه 1602001036

958,507 799,999 50,000 1 0 108,507 1399 1387
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان خراسان 
- بهداشت و درمان

3195.023 300 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان امداد و نجات 

مشهد 1602001039
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

610,945 0 30,000 7,500 20,000 553,445 1398 1387
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
2599.766 235 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان بروجن 1602001042

344,905 0 10,000 7,500 38,947 288,458 1398 1389
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
4206.159 82 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان بهار 1602001044

242,875 0 25,000 15,000 50,000 152,875 1398 1387
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
2698.611 90 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان پاوه 1602001047

427,970 0 25,000 15,000 151,885 236,085 1398 1387
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
1972.212 217 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان تالش 1602001048

264,383 0 20,000 45,000 81,000 118,383 1398 1390
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
3110.388 85 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان جایگزین 15 
خرداد مهدي شهر 1602001049

404,988 130,000 30,000 7,500 68,000 169,488 1399 1390 *
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4879.373 83 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین آذر 

شهر 1602001050

1,570,884 674,000 140,000 26,250 160,000 570,634 1399 1388 *
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4177.883 376 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

آموزشی ایالم 1602001051

364,644 0 30,000 56,250 58,000 220,394 1398 1390 *
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

1642.541 222 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین امام 

خمینی (ره)تنکابن 1602001054

2,420,628 2,146,000 30,000 39,300 65,000 140,328 1399 1389
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4299.517 563 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین امام 

خمینی تهران 1602001055
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

708,300 673,442 5,000 7,500 0 22,358 1399 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3120.264 227 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین بندر

ماهشهر 1602001056

543,300 121,891 10,000 82,500 95,000 233,909 1399 1389 *
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4179.231 130 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

بیمارستان امام خمینی خمین 1602001057

2,994,742 2,915,779 5,000 3,750 4,000 66,213 1400 1389
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4991.237 600 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین پنج 

آذر گرگان 1602001058

367,421 145,000 20,000 37,500 55,000 109,921 1400 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4322.6 85 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

پیرانشهر 1602001059

505,623 0 50,000 24,978 150,586 280,059 1398 1387
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
3919.558 129 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان جایگزین 
تویسرکان 1602001060

837,000 725,301 20,000 15,000 35,000 41,699 1400 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4248.731 197 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 
خاتم االنبیا (ص) شوشتر 1602001061

937,325 800,000 10,000 3,750 30,000 93,575 1400 1389
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان لرستان -
بهداشت و درمان

4550.121 206 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان جایگزین درود 1602001062

2,739,979 2,685,000 5,000 33,750 0 16,229 1399 1389
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4990.854 549 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

روانپزشکی رازي تهران (امین 
آباد)

1602001063

380,888 289,000 50,000 7,500 10,000 24,388 1400 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان کرمان - 
بهداشت و درمان

1088.251 350 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

روانپزشکی کرمان 1602001064
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

619,751 533,326 5,000 7,500 2,000 71,925 1399 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3873.444 160 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

سلماس 1602001066

629,514 523,283 20,000 15,000 20,000 51,231 1399 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4879.953 129 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

شریف آباد 1602001068

516,018 0 40,000 37,500 119,998 318,520 1398 1390
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
4000.14 129 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان جایگزین 
شهید رجایی گچساران 1602001069

800,001 791,250 5,000 3,750 0 1 1399 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

5000.006 160 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

شهید عباسی میاندوآب 1602001071

313,435 130,000 30,000 11,250 40,000 102,185 1399 1389
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3822.378 82 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

عجب شیر 1602001073

362,014 0 20,000 37,500 105,995 198,519 1398 1389
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
2806.31 129 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان جایگزین 
لنگرود 1602001075

1,720,000 1,686,725 20,000 13,275 0 0 1399 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

8600 200 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

مفتح ورامین 1602001076

642,704 452,572 30,000 15,000 96,000 49,132 1399 1390
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3119.922 206 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین نظام

مافی شوش 1602001077

574,785 280,000 45,000 33,750 50,000 166,035 1399 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان فارس - 
بهداشت و درمان

570.223 1008 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین 

نمازي و زینبیه شیراز 1602001078
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,702,000 1,421,000 10,000 15,000 37,000 219,000 1399 1387
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4181.818 407 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان خاتم االنبیاء 

شیراز 1602001080

1,584,207 1,040,000 40,000 18,750 83,000 402,457 1401 1387
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3931.035 403 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان در اسالم شهر

تهران 1602001081

1,354,757 900,000 40,000 15,000 65,000 334,757 1399 1387
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4687.74 289 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان روانی شیراز 1602001083

589,214 0 40,000 15,000 149,996 384,218 1398 1389
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
2702.817 218 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان سراوان 1602001085

518,827 0 60,000 15,000 135,998 307,829 1398 1387
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
2390.908 217 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان سقز 1602001086

693,343 0 40,000 15,000 109,996 528,347 1398 1387
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
6303.118 110 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان سوختگی 
اهواز 1602001087

642,625 405,000 60,000 28,125 77,000 72,500 1399 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4016.406 160 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان شهرستان 

قدس 1602001089

830,770 0 40,000 22,500 215,480 552,790 1398 1387
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان کرمان - 
بهداشت و درمان

2443.441 340 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان شهید باهنر 

کرمان 1602001090

132,869 80,000 15,000 3,750 16,800 17,319 1399 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان کرمان - 
بهداشت و درمان

3796.257 35 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان فهرج 1602001093
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,059,450 607,845 40,000 15,000 121,610 274,995 1399 1387 *
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3880.769 273 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان قائم شهر 1602001094

613,080 100,000 40,000 26,250 99,997 346,833 1399 1387
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
3831.75 160 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان مراغه 1602001096

648,435 415,000 50,000 28,125 72,000 83,310 1399 1391
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4052.719 160 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان مالرد 1602001097

779,351 537,594 10,000 7,500 40,000 184,257 1399 1387 *
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3608.106 216 تخت کل ایجاد فضاي درمانی احداث بیمارستان نجف آباد 1602001100

500,802 300,000 50,000 22,500 60,200 68,102 1400 1390 دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی 83.467 6000 مترمربع ایجاد فضاي درمانی

احداث ساختمان کلینیک 
توانبخشی دانشگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشی

1602001102

159,241 110,000 20,000 1 0 29,240 1399 1390

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان یزد 
،شهید صدوقی - بهداشت و 

درمان

4549.743 35 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
ایجاد بخشهاي زنان وزایمان 

.اتاق عمل و جراحی بیمارستان 
شهرستان خاتم

1602001107

564,335 120,000 60,000 30,000 30,000 324,335 1400 1389 سازمان اورژانس کشور 940.558 600 پایگاه ایجاد مراکز اورژانس
ایجاد مراکز اورژانس و فوریتهاي

پزشکی در جاده هاي کشور 1602001108

462,457 0 37,900 20,925 44,345 359,287 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی تهران - 
بهداشت و درمان

73.394 6301 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001109

80,933 0 7,500 4,425 4,700 64,308 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی کاشان - 
بهداشت و درمان

49.14 1647 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001110
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

202,619 0 9,400 5,775 6,200 181,244 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان قم - 
بهداشت و درمان

116.716 1736 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001111

428,553 0 37,500 23,625 50,000 317,428 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 
بهداشت و درمان

71.307 6010 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001112

278,532 0 7,900 4,425 4,700 261,507 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی قزوین - 
بهداشت و درمان

137.14 2031 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001113

215,621 0 9,900 6,225 6,600 192,896 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان مرکزي -
بهداشت و درمان

133.346 1617 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001114

276,968 0 15,100 8,925 9,500 243,443 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی استان همدان 
- بهداشت و درمان

86.122 3216 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001115

496,701 0 37,700 22,275 24,000 412,726 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان فارس - 
بهداشت و درمان

61.564 8068 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001116

242,984 0 6,850 3,975 4,300 227,859 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان بوشهر - 
بهداشت و درمان

156.764 1550 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001117

65,965 0 3,800 2,100 2,200 57,865 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

کهکیلویه و بویراحمد - بهداشت و
درمان

61.881 1066 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001118

75,894 0 2,900 1,425 1,500 70,069 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی فسا - بهداشت

و درمان
131.304 578 تخت تجهیز بیمارستان

بهبود استاندارد تجهیزات 
بیمارستانها 1602001119
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

63,671 0 1,000 1,425 1,500 59,746 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمان جهرم - 
بهداشت و درمان

83.23 765 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001120

432,394 0 33,200 19,650 21,000 358,544 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان خراسان 
- بهداشت و درمان

61.004 7088 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001121

222,570 0 10,600 28,500 7,000 176,470 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی بیرجند - 
بهداشت و درمان

126.821 1755 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001122

96,929 0 4,200 2,250 2,400 88,079 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی خراسان 
شمالی-بهداشت و درمان

80.774 1200 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001123

73,834 0 9,900 29,175 7,000 27,759 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی گناباد - 
بهداشت و درمان

225.104 328 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001124

76,125 0 3,700 2,025 2,200 68,200 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی سبزوار - 
بهداشت و درمان

73.268 1039 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001125

557,193 0 30,300 20,475 22,000 484,418 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

آذربایجان شرقی - بهداشت و 
درمان

99.534 5598 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001126

334,418 0 24,800 14,550 16,000 279,068 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت
و درمان

61.792 5412 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001127

35,888 0 3,700 2,025 2,200 27,963 1384
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و 

درمانی قلب و عروق شهید رجائی
- بهداشت و درمان

53.405 672 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001128
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

236,196 0 31,200 18,750 20,000 166,246 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان اصفهان 
- بهداشت و درمان

37.925 6228 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001129

285,117 0 11,700 6,675 107,000 159,742 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان کردستان
- بهداشت و درمان

100.712 2831 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001130

434,354 0 13,400 8,025 8,500 404,429 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان لرستان -
بهداشت و درمان

159.162 2729 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001131

97,707 0 5,800 7,500 4,000 80,407 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان ایالم - 

بهداشت و درمان
97.903 998 تخت تجهیز بیمارستان

بهبود استاندارد تجهیزات 
بیمارستانها 1602001132

380,655 0 24,900 12,900 14,000 328,855 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی جندي شاپور 

اهواز - بهداشت و درمان
49.148 7745 تخت تجهیز بیمارستان

بهبود استاندارد تجهیزات 
بیمارستانها 1602001133

271,557 0 14,900 18,675 12,000 225,982 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان گیالن - 
بهداشت و درمان

87.233 3113 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001134

205,530 0 12,400 7,800 8,500 176,830 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان کرمان - 
بهداشت و درمان

100.948 2036 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001135

62,765 0 4,000 2,250 2,400 54,115 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی رفسنجان - 
بهداشت و درمان

85.628 733 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001136

646,590 0 10,700 5,775 12,000 618,115 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی استان 
کرمانشاه - بهداشت و درمان

212.205 3047 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001137
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

356,631 0 16,500 33,675 12,000 294,456 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان مازندران 
- بهداشت و درمان

97.976 3640 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001138

198,255 0 6,400 3,600 3,800 184,455 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بابل - بهداشت 
و درمان

123.523 1605 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001139

215,678 0 13,300 45,075 8,000 149,303 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان گلستان 
- بهداشت و درمان

65.836 3276 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001140

163,646 0 10,300 6,675 7,000 139,671 1384 دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی 110.946 1475 تخت تجهیز بیمارستان

بهبود استاندارد تجهیزات 
بیمارستانها 1602001141

261,682 0 20,601 12,000 13,000 216,081 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

آذربایجان غربی - بهداشت و 
درمان

56.776 4609 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001142

215,140 0 8,000 4,425 4,800 197,915 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

چهارمحال و بختیاري - بهداشت 
و درمان

98.96 2174 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001143

305,242 0 10,100 80,700 6,000 208,442 1384
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 

بهداشتی، درمانی استان 
هرمزگان- بهداشت و درمان

117.627 2595 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001144

254,230 0 10,500 6,225 6,600 230,905 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی زاهدان - 
بهداشت و درمان

113.293 2244 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001145

128,591 0 4,200 2,400 2,600 119,391 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی زابل _ 
بهداشت و درمان

173.537 741 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001146
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

149,505 0 10,100 6,000 6,400 127,005 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان یزد 
،شهید صدوقی - بهداشت و 

درمان

67.284 2222 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001147

186,597 0 8,600 4,875 5,200 167,922 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان زنجان - 
بهداشت و درمان

86.83 2149 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001148

299,776 0 4,100 2,325 2,500 290,851 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان سمنان -
بهداشت و درمان

336.072 892 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001149

196,302 0 8,400 9,300 5,900 172,702 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان اردبیل - 
بهداشت و درمان

91.559 2144 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001150

83,677 0 9,900 6,675 7,000 60,102 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شاهرود - 
بهداشت و درمان

104.076 804 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001151

14,565 0 2,900 675 1,000 9,990 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه-
بهداشت و درمان

44.541 327 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001152

20,115 0 5,400 1,050 1,200 12,465 1390
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی نیشابور- 
بهداشت و درمان

36.908 545 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001153

17,717 0 5,100 825 1,000 10,792 1390
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی مراغه-بهداشت
و درمان

43.002 412 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001154

31,240 0 4,900 2,925 3,000 20,415 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی دزفول- 
بهداشت و درمان

31.878 980 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001155

 185

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

46,161 0 5,000 3,000 3,200 34,961 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی 
جیرفت-بهداشت و درمان

53.801 858 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001156

71,079 0 8,800 4,875 5,200 52,204 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی کرج- بهداشت 
و درمان

30.904 2300 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001157

54,245 0 12,900 8,925 9,500 22,920 1391
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اسدآباد- 
بهداشت و درمان

226.967 239 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001158

22,233 0 1,600 7,500 500 12,633 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اسفراین- 
بهداشت و درمان

123.517 180 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001159

12,809 0 2,300 975 1,000 8,534 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بم- بهداشت و 
درمان

30.94 414 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001160

28,217 0 6,800 3,600 3,800 14,017 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی آبادان- بهداشت
و درمان

27.745 1017 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستانها 1602001161

3,438,085 40,000 20,000 525 0 3,377,560 1400 1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 57.301 60000 تخت تامین تجهیزات

تامین تجهیزات مورد نیاز براي 
60 هزار تخت بیمارستانهاي 

کشور
1602001163

178,548 0 1,400 1,050 6,000 170,098 1381 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

59516

59516

59516

1

1

1

مورد

پروژه

پروژه

تامین تجهیزات براي کنترل 
بیماریهاي نوپدید

تامین تجهیزات و ماشین آالت 
ستاد و آزمایشگاهها

تعمیرات اساسی

تامین تجهیزات وماشین االت 1602001164

 186

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

898,197 214,000 61,000 1,575 20,000 601,622 1400 1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 3.593 250000 مترمربع تامین مسکن

تامین مسکن متخصصین 
پزشکی در شهرهاي زیر 

صدهزارنفر
1602001165

146,788 40,000 20,000 1,200 5,000 80,588 1400 1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

29.358 5000 تخت ایجاد فضاها و تختهاي بیملرستانی 
مراکز نگهداري بیماران روانی 

(ایجاد فضاهاي توانبخشی

تبدیل و تغییر کاربري 
بیمارستانهاي مازاد بر نیاز و 

ایجاد مرکز نگهداري، توانبخشی 
و بازتوانی بیماران روانی مزمن

1602001166

116,015 0 40,000 1,875 20,000 54,140 1390 سازمان اورژانس کشور 64.453 1800 پایگاه تعمیر و تجهیز
تعمیر و تجهیز پایگاه هاي 
اورژانس و فوریتهاي پزشکی 1602001167

544,651 0 60,000 41,250 51,893 391,508 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی تهران - 
بهداشت و درمان

86.439 6301 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001168

150,312 0 14,400 9,000 3,397 123,515 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی کاشان - 
بهداشت و درمان

91.264 1647 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001169

221,255 0 46,600 33,000 12,500 129,155 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان قم - 
بهداشت و درمان

127.451 1736 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001170

483,655 0 81,000 54,000 51,000 297,655 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 
بهداشت و درمان

80.475 6010 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001171

70,095 0 9,000 4,500 1,700 54,895 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی قزوین - 
بهداشت و درمان

34.513 2031 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001172

87,258 0 10,400 6,000 2,300 68,558 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان مرکزي -
بهداشت و درمان

53.963 1617 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001173

 187

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

127,232 0 14,800 7,500 2,900 102,032 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی استان همدان 
- بهداشت و درمان

39.562 3216 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001174

357,069 0 42,000 22,500 8,500 284,069 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان فارس - 
بهداشت و درمان

44.257 8068 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001175

164,507 0 30,300 21,000 8,000 105,207 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان بوشهر - 
بهداشت و درمان

106.134 1550 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001176

59,974 0 9,600 6,000 2,300 42,074 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

کهکیلویه و بویراحمد - بهداشت و
درمان

56.261 1066 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001177

47,460 0 7,000 4,500 1,700 34,260 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی فسا - بهداشت

و درمان
82.111 578 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001178

29,427 0 2,000 2,250 850 24,327 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمان جهرم - 
بهداشت و درمان

38.467 765 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001179

302,711 0 40,000 22,500 8,500 231,711 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان خراسان 
- بهداشت و درمان

42.708 7088 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001180

56,109 0 7,600 18,750 1,500 28,259 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی بیرجند - 
بهداشت و درمان

31.971 1755 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001181

89,696 0 5,300 2,625 1,000 80,771 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی خراسان 
شمالی-بهداشت و درمان

74.747 1200 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001182
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

33,709 0 3,000 16,500 600 13,609 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی گناباد - 
بهداشت و درمان

102.771 328 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001183

61,097 0 10,600 6,750 2,600 41,147 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی سبزوار - 
بهداشت و درمان

58.804 1039 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001184

285,788 0 32,000 16,500 6,300 230,988 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

آذربایجان شرقی - بهداشت و 
درمان

51.052 5598 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001185

345,573 0 50,000 31,500 12,000 252,073 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت
و درمان

63.853 5412 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001186

14,061 0 2,500 1,125 450 9,986 1384
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و 

درمانی قلب و عروق شهید رجائی
- بهداشت و درمان

20.924 672 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001187

177,939 0 28,000 21,750 5,400 122,789 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان اصفهان 
- بهداشت و درمان

28.571 6228 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001188

143,471 0 20,000 12,000 4,500 106,971 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان کردستان
- بهداشت و درمان

50.679 2831 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001189

115,326 0 14,000 7,500 2,800 91,026 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان لرستان -
بهداشت و درمان

42.259 2729 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001190

87,497 0 5,500 3,000 1,200 77,797 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان ایالم - 

بهداشت و درمان
87.672 998 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001191
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

240,547 0 34,000 17,250 6,500 182,797 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی جندي شاپور 

اهواز - بهداشت و درمان
31.058 7745 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001192

192,479 0 15,000 18,750 4,300 154,429 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان گیالن - 
بهداشت و درمان

61.831 3113 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001193

115,187 0 17,000 10,500 4,000 83,687 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان کرمان - 
بهداشت و درمان

56.575 2036 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001194

34,609 0 6,100 3,750 1,400 23,359 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی رفسنجان - 
بهداشت و درمان

47.216 733 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001195

157,439 0 17,500 9,750 12,000 118,189 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی استان 
کرمانشاه - بهداشت و درمان

51.67 3047 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001196

113,096 0 12,400 7,500 2,800 90,396 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان مازندران 
- بهداشت و درمان

31.07 3640 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001197

31,103 0 7,400 3,750 1,400 18,553 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بابل - بهداشت 
و درمان

19.379 1605 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001198

107,363 0 13,900 12,525 2,600 78,338 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان گلستان 
- بهداشت و درمان

32.773 3276 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001199

95,465 0 17,200 11,250 4,200 62,815 1384 دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی 64.722 1475 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001200
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

211,019 0 26,900 15,000 5,600 163,519 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

آذربایجان غربی - بهداشت و 
درمان

45.784 4609 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001201

87,672 0 16,200 9,750 3,700 58,022 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

چهارمحال و بختیاري - بهداشت 
و درمان

40.328 2174 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001202

133,052 0 12,300 43,875 2,400 74,477 1384
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات 

بهداشتی، درمانی استان 
هرمزگان- بهداشت و درمان

51.292 2594 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001203

89,765 0 13,300 7,500 2,800 66,165 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی زاهدان - 
بهداشت و درمان

40.002 2244 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001204

43,736 0 6,100 3,750 1,400 32,486 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی زابل _ 
بهداشت و درمان

59.023 741 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001205

90,421 0 11,800 6,375 2,400 69,846 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان یزد 
،شهید صدوقی - بهداشت و 

درمان

40.694 2222 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001206

69,318 0 11,200 6,000 2,300 49,818 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان زنجان - 
بهداشت و درمان

32.256 2149 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001207

194,877 0 31,300 45,000 8,500 110,077 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان سمنان -
بهداشت و درمان

218.472 892 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001208

 191

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

71,542 0 11,200 6,000 2,300 52,042 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان اردبیل - 
بهداشت و درمان

33.368 2144 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001209

30,931 0 9,200 6,000 2,300 13,431 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شاهرود - 
بهداشت و درمان

38.471 804 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001210

9,874 0 3,000 1,500 600 4,774 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه-
بهداشت و درمان

30.196 327 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001211

12,598 0 5,000 1,500 600 5,498 1390
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی نیشابور- 
بهداشت و درمان

23.116 545 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001212

27,096 0 8,000 3,750 1,400 13,946 1390
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی مراغه-بهداشت
و درمان

65.767 412 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001213

105,215 0 18,500 11,250 4,300 71,165 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی کرج- بهداشت 
و درمان

45.746 2300 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001214

18,880 0 5,000 2,625 1,000 10,255 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی دزفول- 
بهداشت و درمان

19.265 980 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001215

24,118 0 6,300 3,750 1,400 12,668 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی 
جیرفت-بهداشت و درمان

28.11 858 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001216

15,194 0 4,000 2,250 850 8,094 1391
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اسدآباد- 
بهداشت و درمان

63.573 239 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001217
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

16,358 0 3,000 7,500 850 5,008 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اسفراین- 
بهداشت و درمان

90.878 180 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001218

13,696 0 4,000 2,250 850 6,596 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بم- بهداشت و 
درمان

33.082 414 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001219

46,079 0 10,500 3,000 1,200 31,379 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی آبادان- بهداشت
و درمان

45.309 1017 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001220

33,747 0 9,000 6,000 2,300 16,447 1392
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی الرستان - 
بهداشت و درمان

63.794 529 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001221

26,509 0 6,000 3,750 1,400 15,359 1392
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی گراش - 
بهداشت و درمان

113.286 234 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001222

35,675 0 9,000 6,000 2,300 18,375 1392
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بهبهان - 
بهداشت و درمان

86.59 412 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001223

28,509 0 8,000 3,750 1,400 15,359 1392
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایرانشهر - 
بهداشت و درمان

44.132 646 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001224

34,580 0 5,000 3,750 5,000 20,830 1390 سازمان غذا و دارو 17290
17290

1
1

پروژه
پروژه

تعمیرات اساسی
خرید تجهیزات و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و تامین تجهیز 
و ماشین آالت 1602001225

235,385 0 90,000 39,000 40,000 66,385 1381 * اورژانس استان تهران 117692.5
117692.5

1
1

دستگاه
مجموعه

تامین تجهیزات و ماشین االت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات وماشین االت 1602001226

288,054 0 20,000 11,250 35,000 221,804 1398 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان گیالن - 
بهداشت و درمان

3600.675 80 تخت کل تکمیل فضاي درمانی
تکمیل بیمارستان 17شهریور 

رشت 1602001227

 193
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

647,424 0 70,000 11,250 82,000 484,174 1398 1390

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

آذربایجان غربی - بهداشت و 
درمان

2589.696 250 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
تکمیل بیمارستان آیت اهللا 

خویی 1602001229

574,857 150,000 50,000 11,250 160,000 203,607 1399 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی جندي شاپور 

اهواز - بهداشت و درمان
2874.285 200 تخت کل ایجاد فضاي درمانی

تکمیل بیمارستان جایگزین 
بهبهان 1602001231

1,458,525 200,000 50,000 30,000 17,000 1,161,525 1400 1372 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 3.241 450000 مترمربع تکمیل فضاهاي درمانی

تکمیل بیمارستانها و مراکز 
درمانی که 40 درصد اعتبارآنها 

از محل کمکهاي مردم تامین 
شده باشد

1602001234

977,727 600,000 40,000 27,150 112,000 198,577 1399 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت
و درمان

3259.09 300 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
تکمیل و توسعه بیمارستان 

شهریار 1602001235

90,561 0 20,000 3,750 35,200 31,611 1398 1390

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

آذربایجان غربی - بهداشت و 
درمان

2264.025 40 تخت کل ایجاد فضاي درمانی توسعه بیمارستان شاهین دژ 1602001240

872,984 0 100,000 15,000 140,000 617,984 1398 1387
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی زاهدان - 
بهداشت و درمان

2728.075 320 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
توسعه بیمارستان علی ابن 

ابیطالب زاهدان 1602001241

107,008 0 20,000 26,250 35,000 25,758 1398 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان فارس - 
بهداشت و درمان

2140.16 50 تخت کل ایجاد فضاي درمانی توسعه بیمارستان قائم فیروز آباد 1602001242

807,971 750,000 5,000 3,750 0 49,221 1399 1389
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3723.369 217 تخت کل ایجاد فضاي درمانی توسعه بیمارستان کازرون 1602001244
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

547,225 450,000 20,000 26,250 40,000 10,975 1400 1391

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

آذربایجان غربی - بهداشت و 
درمان

5472.25 100 تخت کل ایجاد فضاي درمانی توسعه بیمارستان نقده 1602001245

536,460 500,000 1 3,750 0 32,709 1400 1390

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان 

آذربایجان غربی - بهداشت و 
درمان

5109.143 105 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
توسعه و تکمیل مرکز آموزشی و

درمانی روانپزشکی ارومیه 1602001246

1,044,539 200,000 50,000 22,500 20,000 752,039 1400 1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 522.27 2000 دستگاه خرید آمبوالنس

خرید آمبوالنس براي مراکز 
بهداشتی درمانی روستایی فاقد 

آمبوالنس با اولویت مناطق 
محروم

1602001247

130,804 45,000 15,000 11,250 15,000 44,554 1400 1391 سازمان غذا و دارو 130804 1 مجموعه خرید تجهیزات آزمایشگاهی
خرید تجهیزات آزمایشگاههاي 

کنترل غذا و دارو 1602001248

243,028 40,000 20,000 4,500 3,000 175,528 1400 1386 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 243028 1 مجموعه خرید تجهیزات پزشکی

خرید تجهیزات آزمایشگاههاي 
مرجع و  اورژانس 1602001249

277,507 60,000 20,000 7,500 0 190,007 1400 1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 138.754 2000 دستگاه خرید دستگاه خرید دستگاه هاي همودیالیز 1602001250

2,998,559 1,950,000 100,000 79,125 237,800 631,634 1404 1386
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت
و درمان

18978.222 158 تخت کل ایجاد فضاهاي درمانی
مطالعه و احداث بیمارستان 

سوختگی تهران 1602001253

1,299,661 682,000 20,000 26,250 80,000 491,411 1399 1387 *
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4778.165 272 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
نوسازي بیمارستان جایگزین 

اکباتان همدان 1602001254

1,293,726 560,000 150,000 22,500 135,000 426,226 1400 1385
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت
و درمان

2974.083 435 تخت کل ایجاد فضاي درمانی نوسازي بیمارستان فیروزآبادي 1602001255
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,282,255 1,100,000 200,000 203,227 199,915 579,113 1399 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان مرکزي -
بهداشت و درمان

4754.698 480 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
نوسازي بیمارستان ولی عصر 

(عج)اراك 1602001256

19,281 0 3,500 13,875 1,000 906 1395 دانشکده علوم پزشکی تربت 
جام-بهداشت و درمان 107.117 180 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستانها 1602001259

5,531 0 2,500 1,125 1,000 906 1395 دانشکده علوم پزشکی تربت 
جام-بهداشت و درمان 30.728 180 تخت تجهیز بیمارستان

بهبود استاندارد تجهیزات 
بیمارستان ها 1602001260

8,281 0 4,500 1,875 1,000 906 1395
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ساوه-بهداشت و

درمان
22.939 361 تخت تعمیرات اساسی بیمارستان ها تعمیرات  اساسی بیمارستان ها 1602001261

7,031 0 4,000 1,125 1,000 906 1395
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ساوه-بهداشت و

درمان
19.476 361 تخت تجهیز بیمارستان

بهبود استاندارد تجهیزات 
بیمارستان ها 1602001262

27,325 0 2,200 23,400 1,000 725 1395
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی الرستان - 
بهداشت و درمان

51.654 529 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستان ها 1602001263

6,637 0 2,800 1,350 1,400 1,087 1395
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بهبهان - 
بهداشت و درمان

16.109 412 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستان ها 1602001264

15,275 0 7,600 2,700 2,800 2,175 1395
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایرانشهر - 
بهداشت و درمان

34.249 446 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستان ها 1602001265

17,962 0 4,000 9,750 2,400 1,812 1395
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی گراش - 
بهداشت و درمان

76.761 234 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستان ها 1602001266

8,187 0 4,000 2,250 850 1,087 1395 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
سل و بیماریهاي ریوي-پژوهش 14.858 551 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستان ها 1602001267
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

6,637 0 2,800 1,350 1,400 1,087 1395 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
سل و بیماریهاي ریوي-پژوهش 12.045 551 تخت تجهیز بیمارستان

بهبود استاندارد تجهیزات 
بیمارستان ها 1602001268

848,375 679,025 30,000 45,000 94,350 0 1400 1396
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

5302.344 160 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان جایگزین امام 

خمینی (ره) شهرستان نور 1602001269

1,106,250 0 330,000 761,250 15,000 0 1396 سازمان اورژانس کشور 1031250
75000

1
1

دستگاه
مجموعه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1602001270

2,485,000 2,370,000 40,000 75,000 0 0 1401 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4970 500 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 500 

تختخوابی ایرانشهر 1602001308

488,500 426,000 10,000 52,500 0 0 1400 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4885 100 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 100 

تختخوابی کامیاران 1602001309

1,085,000 980,000 30,000 75,000 0 0 1400 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4931.818 220 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 220 

تختخوابی خدابنده 1602001310

760,000 670,000 30,000 60,000 0 0 1400 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

5066.667 150 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 150 

تختخوابی رزن 1602001311

497,500 445,000 15,000 37,500 0 0 1400 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4975 100 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 100 

تختخوابی اندیمشک 1602001312

499,500 447,000 15,000 37,500 0 0 1400 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4995 100 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 100

تختخوابی بوکان 1602001313

422,500 350,000 35,000 37,500 0 0 1400 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان اصفهان 
- بهداشت و درمان

4401.042 96 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 96 تختخوابی

برخوار 1602001314
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

912,500 850,000 40,000 22,500 0 0 1401 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

1303.571 700 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی

احداث بیمارستان 700 
تختخوابی قزوین (مشارکتی ،70

درصد بخش خصوصی ، 30
درصد بخش دولتی)

1602001315

450,000 392,500 20,000 37,500 0 0 1400 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4945.055 91 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 91 تختخوابی

گالیکش 1602001316

180,000 70,000 50,000 60,000 0 0 1400 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان فارس - 
بهداشت و درمان

5142.857 35 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
مطالعه و توسعه بیمارستان 

قادرآباد 1602001317

317,500 240,000 40,000 37,500 0 0 1400 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان خراسان 
- بهداشت و درمان

4960.938 64 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 64 تختخوابی

گلبهار 1602001318

152,500 50,000 50,000 52,500 0 0 1399 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی بیرجند - 
بهداشت و درمان

4765.625 32 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 32 تختخوابی

خوسف 1602001319

461,850 370,000 20,000 71,850 0 0 1400 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4810.938 96 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 96 تختخوابی

قائن 1602001320

215,000 120,000 50,000 45,000 0 0 1400 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان فارس - 
بهداشت و درمان

3359.375 64 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 64 تختخوابی

رستم ممسنی 1602001321

247,500 170,000 40,000 37,500 0 0 1400 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان فارس - 
بهداشت و درمان

3867.188 64 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 64 تختخوابی

ارسنجان 1602001322

637,500 560,000 40,000 37,500 0 0 1400 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

3984.375 160 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان 160 

تختخوابی مرودشت 1602001323
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

315,000 200,000 20,000 15,000 20,000 60,000 1399 1397
شرکت توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی و درمانی و تجهیزات 
پزشکی کشور (مادر تخصصی)

4921.875 64 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
مطالعه و احداث بیمارستان 

اشنویه 1602001324

1,477,500 1,400,000 40,000 37,500 0 0 1400 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی استان همدان 
- بهداشت و درمان

4925 300 تخت  کل ایجاد فضاي درمانی
احداث جایگزین بیمارستان مام 

خمینی (ره) همدان 1602001325

2,500 0 2,500 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی  
شوشتر-بهداشت و درمان

9.225 271 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستان ها 1602001326

2,500 0 2,500 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی  
شوشتر-بهداشت و درمان

9.225 271 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستان ها 1602001327

2,000 0 2,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی سراب-بهداشت 

و درمان
12.27 163 تخت تجهیز بیمارستان

بهبود استاندارد تجهیزات 
بیمارستان ها 1602001328

2,000 0 2,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی سراب-بهداشت 

و درمان
12.27 163 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستان ها 1602001329

2,500 0 2,500 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی خمین-بهداشت 
و درمان

16.667 150 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستان ها 1602001330

2,500 0 2,500 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی خمین-بهداشت 
و درمان

16.667 150 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستان ها 1602001331

2,000 0 2,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 
خلخال-بهداشت و درمان

10.582 189 تخت تجهیز بیمارستان
بهبود استاندارد تجهیزات 

بیمارستان ها 1602001332
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,000 0 2,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 
خلخال-بهداشت و درمان

10.582 189 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستان ها 1602001333

3,000 0 3,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خوي-بهداشت

و درمان
6.073 494 تخت تجهیز بیمارستان

بهبود استاندارد تجهیزات 
بیمارستان ها 1602001334

3,000 0 3,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خوي-بهداشت

و درمان
6.073 494 تخت تعمیر بیمارستان تعمیرات اساسی بیمارستان ها 1602001335

1,200,000 1,190,000 10,000 0 0 0 1400 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایران - بهداشت
و درمان

4000 300 تخت کل ایجاد فضاي درمانی
احداث بیمارستان روانپزشکی 

ایران 1602001336

1,459,766 145,000 164,900 72,675 77,000 1,000,191 0
برنامه ارتقاي سالمت خون 

وفرآورده هاي خونی 1602006000

133,750 0 40,000 3,750 14,000 76,000 1398 1391 * سازمان انتقال خون ایران 44.583 3000 مترمربع ایجاد پایگاه
احداث پایگاه انتقال خون 

هرمزگان 1602006001

942,405 0 115,000 57,750 50,000 719,655 1373 سازمان انتقال خون ایران 4445.307 212 پایگاه تجهیز پایگاه انتقال خون
تامین تجهیزات پایگاههاي 

انتقال خون 1602006002

56,317 0 4,900 3,675 3,000 44,742 1385 سازمان انتقال خون ایران 56317 1 سازمان تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات ساختمان و تامین 

تجهیزات و ماشین آالت 1602006003

327,294 145,000 5,000 7,500 10,000 159,794 1400 1388 * سازمان انتقال خون ایران 46.756 7000 مترمربع احداث ساختمان
مطالعه و احداث پایگاه انتقال 

خون شماره 2 تهران 1602006004

28,426,977 15,379,021 1,223,448 894,800 1,436,392 9,493,316 0 فصل دین و مذهب 1701000000

288,481 85,907 43,549 57,024 18,653 83,348 0
برنامه آموزش علوم دینی 

وحوزوي 1701001000
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

136,505 55,907 12,049 8,274 2,162 58,113 1399 1386 جامعه المصطفی العالمیه 6.797
1000

19937
1

مترمربع
پروژه مطالعاتی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

مطالعه احداث فضاي آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1701001001

151,976 30,000 31,500 48,750 16,491 25,235 1399 1390 دانشگاه معارف اسالمی 30.395 5000 مترمربع تامین فضاي آموزشی و کمک 
آموزشی

مطالعه و اجراي دانشگاه معارف 
اسالمی 1701001002

374,003 101,000 18,548 0 6,000 248,455 0
برنامه حفظ وارتقاي فعالیت هاي

فرهنگی-دینی مساجد 1701010000

374,003 101,000 18,548 0 6,000 248,455 1400 1375 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 6.013 62200 مترمربع ساخت و تکمیل مساجد و فضاهاي

فرهنگی

کمک به ساخت و تکمیل 
مساجد و فضاهاي فرهنگی 

دانشگاهها
1701010001

2,388,418 2,000 225,655 161,629 130,055 1,869,079 0
برنامه حمایت ازحوزه هاي 
علمیه ومدارس علوم دینی 1701014000

535,712 0 13,000 9,788 14,719 498,205 1400 1376 شوراي عالی حوزه هاي علمیه 365.258
57.381

1100
2334

هکتار
خانه

آماده سازي اراضی شهرك
احداث واحد مسکونی

آماده سازي و احداث منازل 
سازمانی طالب ایرانی حوزه 

علمیه قم (شهرك مهدیه)
1701014001

129,532 2,000 3,655 2,666 0 121,211 1400 1376 جامعه المصطفی العالمیه 247.198 524 خانه احداث واحد مسکونی
احداث منازل سازمانی طالب 

غیر ایرانی حوزه علمیه قم 1701014002

977,685 0 50,000 35,630 33,171 858,884 1400 1387 شوراي عالی حوزه هاي علمیه 1534.827 637 مدرسه علمیه بازسازي و نوسازي مدارس حوزوي
کمک به بازسازي و نوسازي 
مدارس حوزوي و علوم دینی 1701014004

569,503 0 137,000 97,883 64,617 270,003 1400 1393 شوراي سیاستگذاري حوزه هاي 
علمیه خواهران 2648.851 215 مدرسه علمیه کمک به بازسازي و نوسازي 

مدارس حوزوي

کمک به بازسازي و نوسازي 
مدارس حوزوي و علوم دینی 

خواهران
1701014006

175,986 0 22,000 15,662 17,548 120,776 1400 1390 * شوراي برنامه ریزي مدیریت حوزه
هاي علمیه خراسان 1385.717 127 مدرسه علمیه باز سازي و نوسازي مدارس حوزوي

کمک به بازسازي و نوسازي 
مدارس حوزوي و علوم دینی 

خراسان
1701014007
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

358,817 87,732 11,000 9,997 24,090 225,998 0
برنامه اطالع رسانی و  تبلیغات 

دینی رسانه اي 1701031000

358,817 87,732 11,000 9,997 24,090 225,998 1399 1381 سازمان تبلیغات اسالمی 179408.5 2 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در سازمان تبلیغات 

اسالمی
1701031001

25,017,258 15,102,382 924,696 666,150 1,257,594 7,066,436 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1701033000

9,939 0 2,500 4,425 901 2,113 1391 دانشگاه معارف اسالمی 9939 1 پروژه تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین 
آالت

تعمیر و تامین تجهیزات و 
ماشین آالت 1701033001

13,126 0 6,100 750 944 5,332 1382 سازمان اوقاف و امور خیریه 13126 1 پروژه تامین تجهیزات وماشین االت 
اداري

تعمیر و تامین تجهیزات و 
ماشین آالت 1701033002

26,320 0 5,000 1,500 2,253 17,567 1381 حوزه هنري سازمان تبلیغات 
اسالمی 26320 1 پروژه تامین تجهیزات فرهنگی ، هنري و 

اداري
تعمیر و تامین تجهیزات و 

ماشین آالت 1701033003

297,469 0 57,700 40,500 59,305 139,964 1381 موسسه نشر آثار حضرت امام 
قدس سره

50573
61724

1
4

پروژه
باب

تامین تجهیزات و ماشین آالت
خرید و تملک

تعمیر و تامین تجهیزات و 
ماشین آالت 1701033004

33,511 0 4,000 815 1,964 26,732 1381 سازمان تبلیغات اسالمی 33511 1 پروژه تامین تجهیز ات و ماشین آالت
تعمیر و تامین تجهیزات و 

ماشین آالت 1701033005

38,624 0 1,200 827 1,993 34,604 1386 شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی 38624 1 پروژه تعمیر و تأمین تجهیزات و ماشین 
آالت

تعمیر و تامین تجهیزات و 
ماشین آالت 1701033006

3,938 0 450 314 755 2,419 1391 کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی 3938 1 پروژه تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین 
آالت

تعمیر و تامین تجهیزات و 
ماشین آالت 1701033007

12,221 0 1,000 620 678 9,923 1381 دانشگاه مذاهب اسالمی 25
27.74

45
400

دانشگاه
واحد اداري

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
خریدتجهیزات اداري

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1701033008
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

24,233 0 1,296 897 0 22,040 1386 جامعه المصطفی العالمیه 24233 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1701033009

2,554,380 119,056 105,000 75,000 226,440 2,028,884 1400 1387 آستان مقدس حضرت امام 
خمینی(ره)1 2554380 1 پروژه تکمیل ساختمان

تکمیل مجموعه فرهنگی آستان 
مقدس حضرت امام (ره)1 1701033010

19,571,425 13,590,577 490,000 360,000 838,453 4,292,395 1399 1374
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
19571425 1

مجتمع فرهنگی 
هنري

مراکز مجتمع هاي فرهنگی و 
هنري

ساختمان مصلی بزرگ امام 
خمینی تهران 1701033011

1,114,565 563,750 50,000 33,750 27,020 440,045 1399 1391 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
1114565 1 پروژه کمک به توسعه نوسازي

کمک به طرح توسعه و نوسازي 
حرم مطهر حضرت احمد ابن 

موسی (ع) شاهچراغ
1701033012

20,432 0 1,100 750 1,806 16,776 1381 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري
در دانشگاهها

20432 1 پروژه خرید تجهیزات و ماشین آالت 
آموزشی و کمک آموزشی

کمک به خرید تجهیزات 
آموزشی و ماشین آالت کمک 

آموزشی
1701033013

1,105,751 828,999 110,000 82,500 56,610 27,642 1400 1391 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 33172.53
22115.02

30
5

مسجد
بناي تاریخی

ساخت و تکمیل مساجد و فضاهاي
فرهنگی

مرمت بناهاي تاریخی

کمک به ساخت و تکمیل 
مساجد و مرمت بناهاي تاریخی 

دانشگاه ها
1701033014

948 0 280 196 472 0 1396 مرکز الگوي اسالمی - ایرانی 
پیشرفت 948 1 پروژه تعمیر و تأمین تجهیزات و 

ماشین آالت
تعمیر و تأمین تجهیزات و 

ماشین آالت 1701033015

190,376 0 89,070 63,306 38,000 0 1396 دانشگاه علوم و معارف قرآنی 190376 1 دانشگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1701033016

109,751,529 71,953,881 5,181,475 3,716,040 3,517,178 25,382,955 0 فصل ورزش وتفریحات 1702000000

1,425,838 400,000 248,000 117,387 84,120 576,331 0 برنامه ورزش همگانی دانشجویان 1702002000

104,385 0 6,000 3,398 8,190 86,797 1382
سازمان امور دانشجویان- 

فعالیتهاي ورزشی فوق برنامه 
دانشجویان

104385 1 مورد تامین تجهیزات و ماشین االت تامین تجهیزات و ماشین آالت 1702002001
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

63,571 0 2,000 1,489 3,602 56,480 1383
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی - فعالیتهاي ورزشی 
دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

63571 1 مورد تامین تجهیزات و ماشین آالت 
اختصاصی تامین تجهیزات و ماشین االت 1702002002

627,304 200,000 40,000 37,500 11,000 338,804 1399 1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

11.365
2.667

20000
150000

مترمربع
مترمربع

توسعه فضاهاي ورزشی روباز
توسعه فضاهاي ورزشی سرپوشیده

کمک به توسعه فضاهاي ورزشی
دانشگاههاي علوم پزشکی 1702002003

630,578 200,000 200,000 75,000 61,328 94,250 1400 1391 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري
12615.222

2101
37832

15
30
10

مورد
مورد
مورد

احداث سالن
زمین ورزشی روباز

ساخت استخر

کمک به احداث 25 استخر و 
سالن( تا 1800 مترمربع) و 30 

زمین ورزشی روباز
1702002004

107,366,015 71,553,881 4,724,500 3,504,966 3,282,662 24,300,006 0 برنامه گسترش ورزش همگانی 1702004000

3,900,000 3,124,431 40,000 60,000 176,840 498,729 1399 1387 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور

5
59.502

16000
64200

مترمربع
مترمربع

احداث فضاي ورزشی روباز
احداث فضاي ورزشی سرپوشیده

احداث (توسعه) مجموعه بزرگ 
ورزشی پارس شیراز 1702004001

2,500,000 2,373,931 21,000 9,000 18,870 77,199 1399 1387 شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور

5
41.021

66000
52900

مترمربع
مترمربع

احداث فضاي ورزشی روباز
احداث فضاي ورزشی سرپوشیده

احداث (توسعه) مجموعه بزرگ 
ورزشی ثامن االئمه(ع) مشهد 1702004002

3,000,000 2,681,340 30,000 36,000 15,900 236,760 1399 1387 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور

5
73.367

16000
39800

مترمربع
مترمربع

احداث فضاي ورزشی روباز
احداث فضاي ورزشی سرپوشیده

احداث (توسعه) مجموعه بزرگ 
ورزشی یادگار امام (ره) تبریز 1702004003

2,500,000 2,339,831 30,000 21,750 7,894 100,525 1399 1387 شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور

5
51.914

66000
41800

مترمربع
مترمربع

احداث فضاي ورزشی روباز
احداث فضاي ورزشی سرپوشیده

احداث (توسعه)مجموعه بزرگ 
ورزشی نقش جهان اصفهان 1702004004

450,000 240,776 25,000 45,000 25,000 114,224 1399 1389 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور

10
82.5

12000
4000

مترمربع
مترمربع

احداث فضاي روباز
احداث فضاي سرپوشیده

احداث استادیوم 5000 نفري 
مالیر 1702004005

500,000 196,136 37,500 37,500 20,000 208,864 1400 1383 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 28.571 17500 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

احداث استادیوم ورزشی 15000
1702004006 نفري در زنجان

411,093 0 100,000 60,000 20,000 231,093 1398 1379 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 23.491 17500 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

احداث استادیوم ورزشی 15000
1702004007 نفري درارومیه

700,000 394,008 25,000 67,500 8,135 205,357 1399 1383 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 40 17500 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

احداث استادیوم ورزشی 15000
نفري در سبزوار 1702004008
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

283,608 0 70,000 3,750 9,000 200,858 1398 1380 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 16.206 17500 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

احداث استادیوم ورزشی 15000
نفري درایالم 1702004009

570,000 145,425 50,000 7,500 7,000 360,075 1400 1383 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 32.571 17500 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

احداث استادیوم ورزشی 15000
نفري دربوشهر 1702004010

361,520 0 20,000 18,750 3,000 319,770 1398 1383 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 20.658 17500 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

احداث استادیوم ورزشی 15000
نفري درسمنان 1702004011

336,591 50,000 50,000 14,250 21,666 200,675 1400 1383 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 19.234 17500 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

احداث استادیوم ورزشی 15000
نفري دریاسوج 1702004013

3,900,000 3,720,442 5,000 41,925 597 132,036 1399 1383 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 130 30000 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

احداث استادیوم ورزشی ویژه 
بانوان در تهران 1702004015

14,560,001 6,561,916 1,500,000 924,996 1,158,704 4,414,385 1400 1386 * وزارت ورزش و جوانان 1
4.564

6100000
1950000

مترمربع
مترمربع

احداث فضاي ورزشی روباز
احداث فضاي ورزشی سرپوشیده

احداث فضاهاي ورزشی در سطح
کشور (استانها)1 1702004016

32,000,001 26,826,452 600,000 572,700 620,290 3,380,559 1400 1386 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور

5
8.718

3000000
1950000

مترمربع
مترمربع

احداث فضاي ورزشی روباز
احداث فضاي ورزشی سرپوشیده

احداث فضاهاي ورزشی در سطح
کشور با اولویت شهرستان هاي 
کمتر برخوردار از متوسط کشور

1702004017

1,476,920 32,604 250,000 177,750 105,502 911,064 1399 1382 وزارت ورزش و جوانان 24.615 60000 روستا ...تکمیل فضاهاي ورزشی
احداث و تجهیز زمینهاي ورزشی

روستائی 1702004018

1,826,660 648,447 100,000 130,995 40,000 907,218 1400 1377 شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 38865.106 47 باب تکمیل فضاهاي ورزشی

احداث،تکمیل ،تجهیزو راه 
اندازي تاسیسات واماکن ورزشی 

ملی
1702004019

408,000 59,480 75,000 56,250 0 217,270 1399 1377 وزارت ورزش و جوانان 408000 1 پروژه تامین ماشین آالت و تجهیزات
تجهیز وراه اندازي تاسیسات 

واماکن ورزشی موجود 1702004020

700,000 609,979 10,000 3,750 5,000 71,271 1400 1379 شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 700000 1

باب فضاي 
ورزشی مرمت فضاهاي ورزشی

تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی 
تختی تهران 1702004021
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

3,000,000 2,083,547 120,000 72,000 70,000 654,453 1400 1367 شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 1500000 2

باب فضاي 
ورزشی

تعمیروتجهیزونگهداري اماکن 
ورزشی

تعمیر، تجهیز و نگهداري 
تاسیسات اماکن ورزشی آزادي و

شیرودي تهران
1702004022

20,000,000 11,356,398 785,000 548,100 501,864 6,808,638 1400 1375 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 5 4000000 مترمربع تکمیل فضاهاي ورزشی

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام 
ورزشی در سطح کشور 1702004023

1,000,000 519,325 60,000 54,750 26,440 339,485 1400 1377 شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 14.925 67000 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

تکمیل پیست دوچرخه سواري 
در شهرهاي ساري، تبریز، 

مشهد، کرمان و اهواز
1702004024

999,999 978,919 300 375 2,712 17,693 1400 1391 *
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی

7
40.376

20000
21300

مترمربع
مترمربع

تکمیل فضاي ورزشی روباز
تکمیل فضاي ورزشی سرپوشیده

تکمیل مجموعه ورزشی خرم 
آباد 1702004025

1,000,000 625,740 40,000 42,750 22,000 269,510 1399 1376 * شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 12.642 79100 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

توسعه و تجهیز فضاهاي ورزشی 
جانبازان ، معلولین و نابینایان 1702004026

6,000,000 5,134,708 180,000 225,000 0 460,292 1399 1374 وزارت ورزش و جوانان 6000000 1 پروژه کمک هاي فنی و اعتباري
کمکهاي فنی واعتباري به بخش

غیردولتی 1702004028

2,000,000 319,522 263,200 108,375 190,816 1,118,087 1399 1371
سازمان مجري ساختمانها و 
تأسیسات دولتی و عمومی، 

شرکت مادر تخصصی
19.616 101960 مترمربع ایجاد فضاي ورزشی

مطالعه واحداث ورزشگاههاي 
خرم آباد، الیگودرز، بروجرد، 

شهرکرد، اردبیل، بناب و 
گنبدکاووس

1702004031

981,622 0 40,000 21,750 73,732 846,140 1398 1377 شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 24.541 40000 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

مطالعه وتکمیل استادیوم پنجاه 
هزار نفري نقش جهان اصفهان 1702004032

2,000,000 530,524 197,500 142,500 131,700 997,776 1399 1377 شرکت سهامی توسعه و نگهداري 
اماکن ورزشی کشور 24.691 81000 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی

مطالعه، احداث و تکمیل سالن 
هاي6000 نفري درشهرهاي 

ساري، تبریز، اردبیل، سنندج، 
یزد، مشهد ، اصفهان،رشت و 

همدان

1702004033
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

729,350 0 162,975 75,000 122,655 368,720 0
برنامه ورزش و سالمت دانش 

آموزان 1702005000

729,350 0 162,975 75,000 122,655 368,720 1382 وزارت آموزش و پرورش 23527.419 31 استان تجهیزات ورزشی مدارس و 
مجموعه هاي ورزشی تامین تجهیزات و ماشین آالت 1702005001

230,326 0 46,000 18,687 27,741 137,898 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1702006000

42,775 0 21,000 687 1,662 19,426 1390 کمیته ملی المپیک ایران 42775 1 پروژه تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیر و تامین تجهیزات و 

ماشین آالت 1702006001

186,551 0 24,000 18,000 26,079 118,472 1381 وزارت ورزش و جوانان 186551 1 پروژه تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیر وتامین تجهیزات و ماشین

آالت 1702006002

1,000 0 1,000 0 0 0 1398 کمیته ملی پارا المپیک ایران 1000 1 پروژه تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیر و تامین تجهیزات و 

ماشین آالت 1702006003

24,416,384 9,589,854 2,341,450 1,827,686 2,137,525 8,519,869 0 فصل فرهنگ و هنر 1703000000

1,603,814 736,793 142,550 89,250 119,390 515,831 0
برنامه حفظ ونشرآثارفرهنگی 

وهنري دفاع مقدس 1703013000

167,850 69,540 5,000 7,500 2,000 83,810 1399 1388 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 167.85 1000 مورد بهسازي و توسعه

بهسازي و توسعه مناطق بازدید 
کاروان راهیان نور 1703013001

153,979 50,580 4,000 6,000 2,500 90,899 1399 1388 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 153.979 1000 مورد احداث فضاي فرهنگی

احداث و ساماندهی حرم شهداي
گمنام در سراسر کشور 1703013002

137,500 29,612 25,000 12,000 24,000 46,888 1399 1390 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 25 5500 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس استان چهارمحال و  

بختیاري
1703013003
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

150,000 96,385 10,000 6,750 0 36,865 1399 1388 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 25 6000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس در اراك 1703013005

118,305 12,700 16,550 12,750 30,000 46,305 1399 1388 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 19.718 6000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس در زاهدان 1703013006

200,000 57,420 30,000 9,750 15,215 87,615 1399 1388 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 25 8000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس در ساري 1703013007

135,722 14,625 16,000 19,500 42,875 42,722 1399 1388 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 22.62 6000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس در سمنان 1703013008

86,165 44,200 20,000 6,000 2,800 13,165 1399 1390 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 15.666 5500 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس استان گلستان 1703013009

84,777 73,200 2,000 1,500 0 8,077 1399 1390 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 16.955 5000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس استان هرمزگان و یادمان
هواپیماي مسافر بري ایر باس

1703013010

84,000 42,831 10,000 4,500 0 26,669 1399 1390 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 14 6000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس استان آذر بایجان شرقی 1703013011

86,142 65,500 2,000 1,500 0 17,142 1399 1390 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 14.357 6000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس استان قم 1703013013

115,837 106,250 1,000 750 0 7,837 1399 1390 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 11.584 10000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

احداث موزه بین المللی استکبار 
ستیزي در صحراي طبس 1703013014

83,537 73,950 1,000 750 0 7,837 1399 1390 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 16.707 5000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی

مطالعه و احداث مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس استان خراسان 

جنوبی
1703013015

858,839 401,450 70,000 58,500 75,941 252,948 0
برنامه حمایت وگسترش 

سینماي ملی 1703014000
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

441,508 107,000 20,000 37,500 74,140 202,868 1399 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 441508 1 استودیوي فیلم احداث
احداث شهرك سینمایی در شهر

هشتگرد 1703014001

20,960 0 15,000 2,250 1,801 1,909 1395 سازمان امور سینمایی و سمعی 
-بصري 20960 1 سازمان تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین 

آالت
تعمیر و تامین تجهیزات و 

ماشین آالت 1703014002

396,371 294,450 35,000 18,750 0 48,171 1399 1387 سازمان امور سینمایی و سمعی 
-بصري 396371 1 پروژه کمک هاي فنی و اعتباري

کمک هاي فنی و اعتباري براي 
احداث پردیسهاي سینمایی 1703014003

21,953,731 8,451,611 2,128,900 1,679,936 1,942,194 7,751,090 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1703041000

267,787 35,000 35,000 1,500 12,000 184,287 1399 1391 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 31.879 8400 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث 4 مجتمع فرهنگی در 

کرمانشاه 1703041001

388,160 170,000 20,000 30,000 25,097 143,063 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 44.616 8700 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی هنري 

در اردبیل 1703041004

370,991 190,000 10,000 26,250 30,000 114,741 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 42.643 8700 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی هنري 

در بجنورد 1703041005

355,913 195,220 1 22,500 18,823 119,369 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 40.91 8700 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی هنري 

در خرم آباد 1703041006

356,554 130,000 60,000 63,750 9,247 93,557 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 40.983 8700 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی هنري 

در سنندج 1703041007

357,652 239,000 1 18,750 20,000 79,901 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 41.109 8700 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی هنري 

در قزوین 1703041008

359,463 93,000 20,000 37,500 30,000 178,963 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 41.318 8700 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی هنري 

در گرگان 1703041009
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

313,573 100,000 10,000 25,500 30,000 148,073 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 19.598 16000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی هنري 
در گنبد-آزادشهر-کردکوي - 

بندر گز
1703041010

295,124 90,000 5,000 26,250 65,000 108,874 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 42.161 7000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی هنري 

عسلویه 1703041011

272,119 183,000 10,000 7,500 10,000 61,619 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 77.748 3500 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع فرهنگی و هنري 

کاشان 1703041012

2,219,739 1,600,000 60,000 67,500 160,395 331,844 1399 1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 55493.475 40 پروژه احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع هاي فرهنگی و 

هنري 1703041013

144,925 121,000 1 979 0 22,945 1399 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 26.35 5500 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث موزه هنرهاي معاصر 

اصفهان 1703041014

227,324 189,000 1 3,524 0 34,799 1399 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 41.332 5500 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث موزه هنرهاي معاصر 

تبریز 1703041015

162,677 58,000 20,000 7,439 12,000 65,238 1399 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 29.578 5500 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث موزه هنرهاي معاصر 

زاهدان 1703041016

149,149 100,000 1 3,524 2,972 42,652 1399 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 27.118 5500 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث موزه هنرهاي معاصر 

مشهد 1703041017

181,022 85,000 5,000 37,439 0 53,583 1399 1388 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 32.913 5500 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث موزه هنرهاي معاصر 

همدان 1703041018

93,874 69,000 1 1,500 8,000 15,373 1399 1391 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 10.43 9000 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث نگارخانه و سالن هاي 

همایش کرمانشاه 1703041019

2,605,487 859,000 150,000 165,000 201,912 1,229,575 1399 1369 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 325685.875 8
مجتمع و مراکز 

فرهنگی
تعمیر و مرمت مراکز فرهنگی و 

هنري ملی
احداث، تکمیل و تجهیز مراکز 

فرهنگی و هنري 1703041020

599,320 0 161,942 323,492 56,610 57,276 1394 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 599320 1 پروژه تامین تجهیزات و ماشین آالت
تکمیل، تعمیر و تجهیزات فنی و

فرهنگی و هنري کشور 1703041021
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

136,691 0 50,000 25,500 32,102 29,089 1381 سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی 136691 1 پروژه تامین تجهیزات و ماشین آالت

تعمیر و تامین تجهیزات و 
ماشین آالت 1703041025

368,974 0 87,000 37,500 51,830 192,644 1381 شرکت سهامی کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان 368974 1 پروژه تعمیر و تامین تجهیزات و. ماشین 

آالت
تعمیر و تامین تجهیزات و 

ماشین آالت 1703041026

26,530 0 6,000 1,379 2,988 16,163 1386 نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور 26530 1 پروژه تعمیر و تأمین تجهیزات و ماشین 
آالت

تعمیر و تامین تجهیزات و 
ماشین آالت 1703041027

169,178 0 20,000 7,500 14,341 127,337 1381 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 126609.99
42568.01

1
1

پروژه
باب

تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین 
آالت

خرید ساختمان

تعمیر وتامین تجهیزات و ماشین
آالت 1703041028

903,315 0 190,000 140,825 70,185 502,305 1381 سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوري اسالمی ایران 903315 1 پروژه تامین تجهیزات و ماشین آالت

تعمیر وتامین تجهیزات و ماشین
آالت 1703041029

21,589 0 1,600 1,121 2,702 16,166 1382 مجلس شوراي اسالمی-کتابخانه 
،موزه و مرکز اسناد 21589 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1703041030

2,589 0 100 56 135 2,298 1381 معاونت امور زنان و خانواده 2589 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1703041031

35,816 0 1,450 1,264 0 33,102 1381 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 35816 1 پروژه تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1703041032

340,950 306,000 1 1,762 0 33,187 1399 1387 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 20.361 16745 مترمربع احداث فضاي فرهنگی
احداث مجتمع بزرگ فرهنگی-  

هنري شهر کرد 1703041034

134,448 0 6,000 3,915 7,548 116,985 1374 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 945.959
16.929

116
1460

باب
باب

تکمیل مراکز فرهنگی و هنري و 
کتابخانه

تکمیل و مرمت مساجد

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام  
فرهنگی وهنري ومساجدي که 
چهل درصد اعتبار انها از محل 

کمکهاي مردمی تامین شده 
باشد

1703041035

511,313 87,417 50,000 37,500 84,915 251,481 1399 1376 سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی 24348.238 21 مجتمع فرهنگی احداث مراکز و مجتمع هاي 

فرهنگی و هنري
خرید یا احداث و تکمیل مراکز 

فرهنگی در خارج از کشور 1703041036
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

593,837 314,649 34,000 22,275 0 222,913 1399 1386 نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور
137.542
206.313

1727
1727

کتابخانه
کتابخانه

افزایش منابع مرجع (کتب) 1
روزآمدسازي امکانات رایانه اي ( 

نرم افزاري و سخت افزاري )1

روزآمد سازي و تجهیز کتابخانه 
هاي عمومی 1703041037

566,643 260,000 50,000 40,902 35,476 180,265 1399 1369 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 141660.75 4 پروژه تعمیر ومرمت و ساماندهی مجموعه
ساختمانهاي بنیاد رودکی

ساماندهی مجموعه ساختمانها و 
تاسیسات بنیاد رودکی 1703041038

52,997 43,000 2,000 750 0 7,247 1399 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 52997 1 پروژه مطالعه و اجرا
مطالعه و مقاوم سازي 

ساختمانهاي مهم فرهنگی کشور 1703041040

7,409,413 2,334,325 1,000,000 429,751 791,593 2,853,744 1399 1382 * وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 37.855 195733 مترمربع مطالعه واحداث مجتمع هاي 
فرهنگی وهنري

مطالعه واحداث 15 مجتمع 
فرهنگی هنري در مراکز استانها 1703041041

56,649 0 3,200 2,310 5,379 45,760 1381 دبیرخانه شورایعالی انقالب 
فرهنگی 56649 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1703041042

645,636 600,000 1 10,963 0 34,672 1399 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 645636 1 پروژه کمک هاي فنی و اعتباري
کمک هاي فنی و اعتباري براي 

پروژه هاي فرهنگی در سطح 
کشور

1703041043

254,391 0 60,000 44,391 150,000 0 1381 سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوري اسالمی ایران 254391 1 پروژه خرید نسخ خطی و آثار مکتوب

خرید نسخ خطی و آثار مکتوب 
باارزش و گران بها 1703041045

1,919 0 600 375 944 0 1396 بنیاد سعدي 1919 1 پروژه تعمیر و تأمین تجهیزات و 
ماشین آالت

تعمیر و تأمین تجهیزات و 
ماشین آالت 1703041046

25,016,066 5,565,520 3,143,600 1,987,049 2,503,389 11,816,508 0 فصل میراث فرهنگی 1704000000

14,153,812 1,260,181 1,956,799 1,435,291 1,538,215 7,963,326 0
برنامه تأمین،حفاظت،مرمت 

ومعرفی میراث غیرمنقول 
فرهنگی

1704002000

327,342 0 20,000 15,000 22,000 270,342 1376 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 5279.709 62 بناي تاریخی حفظ ، نگهداري بناهاي تاریخی

تعمیر و مرمت آثار وبناهاي ثبت
شده در اختیار دستگاههاي 

دولتی
1704002001
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,449,322 0 480,000 337,500 400,279 1,231,543 1372 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 111332.818 22 پروژه حفظ و نگهداري و ساماندهی 

بناهاي تاریخی

حفاظت و آماده سازي و مرمت 
آثار ثبت شده کشور در فهرست 

جهانی
1704002002

620,676 0 110,000 97,500 110,000 303,176 1372 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 310338 2 پروژه حفظ و نگهداري و ساماندهی 

بناهاي تاریخی
حفاظت و آماده سازي و مرمت 

تخت جمشید و پاسارگاد 1704002003

270,775 52,000 50,000 90,000 40,000 38,775 1399 1391 * سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 270775 1 پروژه حفاظت و نگهداري بافت هاي 

تاریخی
حفاظت و مرمت بافت هاي 

تاریخی استان یزد 1704002004

1,271,300 0 300,000 202,500 245,000 523,800 1380 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 12713 100 پایگاه حفظ و نگهداري بناهاي تاریخی

حفاظت، آماده سازي و مرمت 
پایگاه هاي حفاظتی و پژوهشی 1704002005

1,750,266 0 120,000 37,500 100,000 1,492,766 1372 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

7001.064
10501.596

100
100

هزار شیء
مورد

خرید آثار تاریخی
خرید حریم و ابنیه

خرید حریم وابنیه و اشیاء با 
ارزش تاریخی 1704002006

275,597 30,952 19,999 11,250 28,153 185,243 1399 1386 * سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 275597 1 پروژه ساماندهی مجموعه

ساماندهی مجموعه فرهنگی 
طوس 1704002007

2,257,929 0 280,000 150,000 230,000 1,597,929 1372 * سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

6322.201
112896.45

250
6

بناي تاریخی
هزار بناي 
تاریخی

حفظ و نگهداري بناهاي تاریخی
مستند سازي و مرمت اضطراري

ساماندهی و تعمیر بناهاي مهم 
تاریخی و مساجد جامع تاریخی 1704002008

1,029,061 150,000 150,000 150,000 28,871 550,190 1399 1388 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 1029061 1 پروژه حفظ و نگهداري، بناها وخرید آثار 

تاریخی

ساماندهی و تملک مجموعه 
تاریخی ، فرهنگی  قلعه فلک 

االفالك
1704002009

130,529 50,860 4,300 2,990 7,206 65,173 1399 1388 موسسه نشر آثار حضرت امام 
قدس سره 130529 1 پروژه حفظ و نگهداري، بناها وخرید آثار 

تاریخی

ساماندهی و تملک مجموعه 
تاریخی ، فرهنگی بیت حضرت 

امام در شهر قم
1704002010

197,376 60,002 35,000 15,000 20,000 67,374 1399 1388 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 197376 1 پروژه حفظ و نگهداري، بناها وخرید آثار 

تاریخی

ساماندهی و تملک مجموعه 
تاریخی ، فرهنگی تپه هاي 

هگمتانه
1704002011
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

232,460 49,782 25,000 93,750 5,000 58,928 1399 1388 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 232460 1 پروژه حفظ و نگهداري، بناها وخرید آثار 

تاریخی

ساماندهی و تملک مجموعه 
تاریخی ، فرهنگی حافظیه و 

سعدیه
1704002012

523,365 0 70,000 37,500 63,686 352,179 1379 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

130841.25 4 پروژه ساماندهی و مرمت محوطه ها و 
باغهاي تاریخی و بقاع متبرکه

ساماندهی و مرمت محوطه ها و 
باغهاي تاریخی ، بقاع متبرکه و 

آرامگاههاي مفاخر
1704002013

1,016,783 0 150,000 112,301 100,000 654,482 1375 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

122013.96

2711.421

5

150

هزار بناي 
تاریخی

موزه

تعمیر و مرمت ابنیه در اختیار 
بخش غیردولتی

تکمیل موزه هاي در اختیار بخش 
غیردولتی

مشارکت در تعمیر  و مرمت 
ابنیه و اشیاء تاریخی و تکمیل 
موزه هاي دراختیار بخش غیر 

دولتی

1704002014

67,013 15,000 7,500 7,500 21,701 15,312 1400 1387 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 6701.3 10 مجموعه حفظ و نگهداري بناهاي تاریخی

مطالعه، شناسایی و تهیه 
طرحهاي حفاظت و مرمت آثار و
یادمانهاي مفاخر ایرانی خارج از 

کشور

1704002015

794,190 0 100,000 52,500 90,576 551,114 1372 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

1071.616

1938.384

1928.91

200

126

174

بافت هاي 
تاریخی روستایی

و شهري

بافتهاي تاریخی 
روستایی

بافتهاي تاریخی 
شهري

کمک هاي فنی و اعتباري به بخش 
غیردولتی براي مرمت و حفاظت 

افت هاي تاریخی کشور
مطالعه، مرمت و حفاظت بافت هاي

تاریخی کشور
مطالعه، مرمت و حفاظت بافتهاي 

تاریخی کشور

کمک هاي فنی و اعتباري و 
مطالعه،مرمت و حفاظت بافت 

هاي تاریخی
1704002016

939,828 851,585 35,000 22,500 25,743 5,000 1399 1390 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 939828 1 پروژه کمک هاي فنی و اعتباري به بخش

غیردولتی

کمکهاي فنی و اعتباري به 
بخش غیردولتی حوزه میراث 

فرهنگی
1704002017

10,862,254 4,305,339 1,186,801 551,758 965,174 3,853,182 0 برنامه گسترش خدمات موزه اي 1704005000

 214

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

200,111 38,532 48,000 36,000 33,967 43,612 1399 1388 * سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 24.84 8056 مترمربع احداث احداث موزه بزرگ اراك 1704005001

215,725 7,373 3,300 1,677 0 203,375 1399 1380 ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی ایران 215725 1 موزه احداث موزه

احداث موزه بزرگ انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس 1704005002

1,310,243 630,208 210,000 114,000 150,856 205,179 1399 1391 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 
مقدس 262048.6 5 پروژه احداث موزه دفاع مقدس

احداث موزه دفاع مقدس در 
استان هایی که فاقد این موزه 

هستند
1704005003

143,623 51,344 1 7,500 7,548 77,230 1399 1387 * سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

10.162
2

10000
21000

مترمربع
مترمربع

احداث
محوطه سازي

احداث موزه مشایخ و مشاهیر در
شیراز 1704005004

247,021 103,856 30,000 22,500 22,644 68,021 1399 1387 * سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 24.702 10000 مترمربع احداث

احداث موزه منطقه اي 
آذربایجان شرقی 1704005005

2,022,266 404,503 300,000 105,750 144,355 1,067,658 1399 1373 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

21981.152

42130.542

69

12

موزه

کاخ موزه

کمیل تجهیز و مرمت موزه ها و 
کاخ موزه ها

تکمیل، تجهیز و مرمت موزه ها و 
کاخ موزه ها

احداث، تکمیل، تجهیز و مرمت 
موزه ها و کاخ موزه ها 1704005006

538,833 0 200,000 22,500 40,000 276,333 1373 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

3942.68
5987.033

82
36

موزه
موزه

ایجاد سیستم حفاظتی
ایجاد مخازن امن در موزه ها و کاخ

موزه ها

ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت
مخازن امن در موزه ها و کاخ 

موزه ها
1704005007

164,761 95,045 10,000 7,500 5,009 47,207 1399 1376 شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع  آب ایران

1

164760

1

1

پروژه

پروژه

شناسایی حفاظت  نگهداري و 
معرفی  آثار و بناها ي تاریخی آب

شناسایی حفاظت نگهداري و 
معرفی آثار و بناها ي تاریخی آب

ایجاد موزه آب 1704005008

3,149,570 1,081,613 200,000 136,500 462,315 1,269,142 1400 1384 * سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 349952.222 9 پروژه ایجاد موزه منطقه اي ایجاد موزه هاي منطقه اي کشور 1704005009
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

654,053 325,555 100,000 37,500 37,740 153,258 1399 1381 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

7927.915
6540.53

6329.545

33
30

31

سایت موزه
شهر و روستا

کارگاه سنتی

ایجاد و تجهیز سایت موزه
ایجاد و تجهیز شهرها و روستاهاي 

جهانی صنایع دستی
ایجاد و تجهیز کارگاه هاي هنرهاي

سنتی

ایجاد و تجهیز سایت موزه ها و 
کارگاههاي هنرهاي سنتی و 

شهرها و روستاهاي جهانی 
صنایع دستی

1704005010

128,981 45,846 10,000 7,831 0 65,304 1399 1390 ستاد فرماندهی کل نیروهاي 
مسلح جمهوري اسالمی ایران

16122.625 8 پروژه تدوین محتواي موزه بزرگ انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس

تدوین محتواي موزه بزرگ 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس 1704005011

1,928,943 1,521,464 67,000 45,000 52,740 242,739 1399 1384 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

15.8
704443

77500
1

مترمربع
پروژه

تملک و آزاد سازي
مرمت ابنیه تاریخی توسعه مجموعه موزه ملی ایران 1704005012

158,124 0 8,500 7,500 8,000 134,124 1398 1383 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 158124 1 پروژه احداث موزه

توسعه و تکمیل موزه میراث 
روستایی گیالن - موزه مشاهیر 

گیالن
1704005013

39,649,801 24,631,752 1,511,300 946,500 900,190 11,660,059 0 فصل رسانه 1705000000

39,393,907 24,631,752 1,485,200 937,050 877,526 11,462,379 0
برنامه توسعه رسانه هاي 

شنیداري ودیداري 1705007000

90,565 0 100 150 0 90,315 1398 1373 سازمان خبرگزاري جمهوري 
اسالمی 2.264 40000 مترمربع ایجاد فضاي اداري احداث ساختمان خبرگزاري 1705007001

3,250 0 1,000 2,250 0 0 1398 1387 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران .361 9000 مترمربع احداث

احداث ساختمان معاونت 
سیاسی صدا و سیما 1705007002

650,000 236,313 70,000 52,500 40,000 251,187 1400 1384 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران 60.185 10800 مترمربع احداث مراکز تولیدي صدا و سیما

احداث مراکز تولید و پخش 
استانهاي خراسان شمالی و 

جنوبی
1705007003

500,000 441,481 5,000 3,900 3,000 46,619 1400 1391 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران 58.824 8500 مترمربع احداث مراکز تولیدي صدا و سیما

احداث و تجهیز مرکز صدا و 
سیماي کردستان 1705007004

2,500,000 1,584,590 65,500 52,500 52,000 745,410 1400 1389 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران

1171.171
57812.5

555
32

ایستگاه
مرکز

تجهیز ایستگاههاي رادیویی و 
تلویزیونی

تجهیز مراکز صدا و سیما

ارتباط فیبر نوري سازمان صدا و 
سیما جمهوري اسالمی ایران 1705007005
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,000,000 1,246,450 30,000 30,000 20,000 673,550 1400 1374 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران 5698.006 351 ایستگاه احداث ایستگاه رادیویی

افزایش و تکمیل پوشش شبکه 
هاي رادیویی اي.ام سراسري و 

استانی
1705007006

3,000,000 1,814,633 103,600 30,000 20,000 1,031,767 1400 1374 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران 1764.706 1700 ایستگاه افزایش و بهبود نقاط فاقد پوشش

ایجاد و افزایش پوشش شبکه 
هاي تلویزیونی در نقاط فاقد 

پوشش
1705007007

4,500,000 2,119,701 180,000 82,500 123,000 1,994,799 1400 1353 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران

25714.286
64285.714

50
50

مرکز
مرکز

احداث مراکز تولیدي صدا و سیما
تجهیز دیجیتال مراکز تولیدي صدا

و سیما

ایجاد و توسعه مراکز تولید و 
پخش در سراسر کشور 1705007008

10,000,000 6,675,864 420,000 232,500 200,000 2,471,636 1400 1374 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران 4016.064 2490 ایستگاه احداث ایستگاه تلویزیونی

بهبود و تکمیل پوشش شبکه 
هاي تلویزیونی و  اف.ام رادیویی 

موجود
1705007009

12,000,000 8,591,783 400,000 300,000 276,559 2,431,658 1400 1381 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران

1153.667
25500

4500
267

ایستگاه
استودیو

تبدیل فناوري موجود به فناوري 
پیشرفته

تبدیل فناوري موجود به فناوري 
.پیشرفته

تبدیل فن آوري موجود به فن 
آوري پیشرفته ( آنالوگ به 

دیجیتال)
1705007010

650,092 0 90,000 52,500 38,967 468,625 1368 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران 650092 1 مرکز مرمت فضاي اداري

تعمیرات اساسی در ساختمانهاي
تهران و مراکز مستقل 1705007011

2,500,000 1,112,814 100,000 87,000 96,000 1,104,186 1400 1363 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران

3742.401
14743.49
2686.703

150
75

310

ایستگاه
استودیو
لینک

جایگزینی  تجهیزات
جایگزینی تجهیزات
.جایگزینی تجهیزات

جایگزینی و پیشرفته سازي 
تجهیزات فنی 1705007012

1,000,000 808,123 20,000 11,250 8,000 152,627 1400 1381 سازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمی ایران 1000000 1 پروژه تحقیقات فنی

گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در سازمان صدا و سیما 1705007013

255,894 0 26,100 9,450 22,664 197,680 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1705019000
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

247,184 0 24,900 8,625 20,683 192,976 1379 سازمان خبرگزاري جمهوري 
اسالمی 247184 1 پروژه مرمت فضاي اداري و تامین 

تجهیزات فنی

تعمیرات اساسی و خرید 
ساختمان و تجهیزات و ماشین 

آالت و لوازم اداري
1705019001

8,710 0 1,200 825 1,981 4,704 1381 شوراي نظارت بر صدا و سیما 8710 1 پروژه تعمیرات اساسی وتامین تجهیزات
تعمیرات اساسی وتامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1705019002

14,871,942 8,164,741 931,600 492,750 604,545 4,678,306 0 فصل گردشگري 1706000000

14,337,649 8,164,741 875,000 470,250 547,935 4,279,723 0 برنامه توسعه گردشگري داخلی 1706002000

457,590 165,325 70,000 37,500 47,175 137,590 1399 1384 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

457590 1 قطب مطالعه و ایجاد زیرساخت هاي 
مورد نیاز در کار قطب

تامین زیرساخت و ساماندهی 
سواحل دریاي خزر 1706002001

2,887,524 1,738,792 327,000 180,000 200,000 441,732 1399 1379 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 2887524 1 پروژه کمک هاي فنی و اعتباري به بخش

غیر دولتی

کمک هاي فنی و اعتباري به 
بخش غیر دولتی حوزه 

گردشگري
1706002002

1,242,534 392,174 21,000 15,000 35,039 779,321 1399 1387 شرکت توسعه ایرانگردي و 
جهانگردي 1242.534 1000 مجموعه کمک هاي فنی و اعتباري و احداث

کمک هاي فنی و اعتباري و 
احداث سرویس هاي بهداشتی 

بین راهی
1706002003

4,950,000 3,690,775 110,000 60,000 78,215 1,011,010 1399 1383 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 16500 300 منطقه نمونه مطالعه و ایجاد مناطق نمونه 

گردشگري

مطالعه ،شناسایی،امکان سنجی 
و ایجاد زیر ساختهاي مورد نیاز 

در مناطق نمونه گردشگري
1706002004

2,650,000 1,252,136 117,000 95,250 146,152 1,039,462 1399 1384 * سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

4000

5000
5000

350

131
119

مجتمع

اردوگاه
اردوگاه

مجتمع هاي خدمات گردشگري با 
مشارکت بخش خصوصی
مطالعه و ایجاد اردوگاهها

مطالعه و ایجاد ارودگاهها با 
مشارکت بخشی خصوصی

مطالعه و ایجاد اردوگاهها و 
مجتمع هاي خدمات گردشگري 1706002005
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,150,001 925,539 230,000 82,500 41,354 870,608 1399 1383 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

69999.8

3910
2669.4

14

190
160

قطب

مطالعه و ایجاد 
محور

مطالعه و ایجاد 
محور

مطالعه و ایجاد زیرساخت هاي 
مورد نیاز در کار قطب

مطالعه و ایجاد زیرساختها در سایر 
قطبها

مطالعه و ایجاد محور با مشارکت 
بخش خصوصی

مطالعه،شناسایی ،امکان سنجی 
و ایجاد زیرساختهاي مورد نیاز 
قطب ها و محورهاي  گردشگري

1706002006

534,293 0 56,600 22,500 56,610 398,583 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1706003000

439,624 0 45,000 15,000 37,740 341,884 1381 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري

329718
109906

1
1

سازمان
ساختمان

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات  اساسی ساختمان

تعمیر و تامین تجهیزات و 
ماشین آالت 1706003001

94,669 0 11,600 7,500 18,870 56,699 1387 پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگري 0 1 مجموعه تامین تجهیزات و ماشین آالت

تامین تجهیزات و ماشین آالت و
تعمیرات اساسی 1706003002

1,898,468 1,415,000 90,000 75,000 130,000 188,468 0 فصل صنایع دستی 1707000000

1,898,468 1,415,000 90,000 75,000 130,000 188,468 0
برنامه احیاء ورشدتولیدات صنایع

دستی 1707001000

1,898,468 1,415,000 90,000 75,000 130,000 188,468 1399 1390 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگري 379693.6 5 پروژه کمک هاي فنی و اعتباري به بخش

غیردولتی

کمک هاي فنی و اعتباري به 
بخش غیردولتی حوزه صنایع 

دستی
1707001001

499,120 226,650 14,050 10,494 500 247,426 0
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگري 1708000000

499,120 226,650 14,050 10,494 500 247,426 0 برنامه پژوهش هاي کاربردي 1708001000

85,108 64,000 1,050 744 500 18,814 1399 1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 978.253 87 پروژه مطالعاتی مطالعات فاز 1 و 2
مطالعه ، شناسایی و امکان 

سنجی پروژه هاي بخش فرهنگ 1708001001
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

414,012 162,650 13,000 9,750 0 228,612 1399 1387 پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگري 1380.04 300 پروژه مطالعاتی مطالعات مقدماتی و مرحله اول

مطالعه ، شناسایی و امکان 
سنجی پروژه هاي بخش 

میراث-صنایع دستی و 
گردشگري

1708001002

130,371,845 31,907,658 18,660,428 12,311,265 4,972,078 62,520,416 0 فصل آموزش و پرورش عمومی 1801000000

209,823 0 45,000 30,000 54,405 80,418 0 برنامه آموزش ابتدایی 1801001000

209,823 0 45,000 30,000 54,405 80,418 1381 وزارت آموزش و پرورش 6768.484 31 استان تجهیز مدارس عشایري تجهیز مدارس عشایري 1801001001

122,497 0 21,341 12,375 22,956 65,825 0 برنامه آموزش استثنایی 1801002000

106,124 0 20,000 11,250 21,069 53,805 1381 سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی 3423.355 31 استان تجهیز مدارس استثنایی تجهیزات کمک آموزشی 1801002001

16,373 0 1,341 1,125 1,887 12,020 1381 سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی

8186.5
8186.5

1
1

پروژه
پروژه

تامین ماشین آالت و تجهیزات
تعمیرات اساسی ساختمانها

تعمیرات ساختمان و تامین 
ماشین آالت و تجهیزات 1801002002

390,615 11,990 28,000 23,400 56,610 270,615 0
برنامه آموزش دانش آموزان 

خارج ازکشور 1801004000

390,615 11,990 28,000 23,400 56,610 270,615 1399 1391 سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور 390615 1 پروژه تامین و تجهیزات

تامین و تجهیز مدارس خارج از 
کشور 1801004001

54,524 0 10,000 4,501 11,323 28,700 0
برنامه پرورشی،امورتربیتی 
وتوانمندسازي دانش آموزان 1801008000

54,524 0 10,000 4,501 11,323 28,700 1381 * وزارت آموزش و پرورش 18.138
18.138

1503
1503

باب
باب

تامین تجهیزات اردوگاهها
تعمیرات ساختمان

تعمیر و تجهیز اردوگاه ها و 
کانون هاي پرورشی 1801008001

647,649 0 300,000 42,510 0 305,139 0
برنامه راهبري توسعه مدارس 

غیردولتی ومشارکت هاي مردمی 1801010000

647,649 0 300,000 42,510 0 305,139 1399 1390 سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز
توسعه مشارکت هاي مردمی 38.781 16700 واحد آموزشی کمک هاي فنی و اعتباري

کمک هاي فنی و اعتباري براي 
خرید زمین، ساختمان و 

تعمیرات مدارس غیردولتی
1801010001
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

185,292 0 18,200 13,338 27,549 126,205 0 برنامه سوادآموزي 1801013000

104,803 0 14,000 9,750 18,870 62,183 1381 نهضت سواد آموزي 3380.742 31 استان تجهیزات کمک آموزشی تجهیزات کمک آموزشی 1801013001

80,489 0 4,200 3,588 8,679 64,022 1381 نهضت سواد آموزي 778.926
1817.494

31
31

استان
استان

تأمین ماشین آالت و تجهیزات
تعمیرات ساختمانها

تعمیرات ساختمان و تامین 
ماشین آالت و تجهیزات 1801013002

128,761,445 31,895,668 18,237,887 12,185,141 4,799,235 61,643,514 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1801015000

1,070,833 0 107,000 111,031 5,445 847,357 1399 1390 سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور 1070833 1 پروژه تأمین و تعمیر تجهیزات

تامین و تعمیر سیستم هاي 
گرمایشی و سرمایشی و 

تجهیزات آموزش و کمک 
آموزشی مدارس و هنرستان ها

1801015001

360,014 0 19,000 15,844 42,407 282,763 1381 وزارت آموزش و پرورش 360014 1 پروژه تجهیزات کمک آموزشی تجهیزات کمک آموزشی 1801015002

78,731,282 13,045,668 3,000,000 3,575,798 2,585,624 56,524,192 1399 1385 * سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور

88.68
495

17.847

126010
131935
126010

کالس
کالس
کالس

اجراي مقاوم سازي مدارس بدون 
استحکام

تخریب و بازسازي مدارس غیر 
استاندارد

مطالعه مقاوم سازي مدارس بدون 
استحکام

تخریب و باز سازي مدارس غیر 
استاندارد و مقاوم سازي مدارس 

بدون استحکام
1801015003

13,749 0 862 724 1,749 10,414 1384
سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشی-پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش

6874
6875

1
1

پروژه
پروژه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1801015004

81,620 0 2,700 2,251 3,586 73,083 1381 وزارت آموزش و پرورش 2369.584
583.064

31
14

استان
باب

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات ساختمان

تعمیرات ساختمان و تامین 
ماشین آالت و تجهیزات 1801015005

31,623 0 1,860 1,560 3,774 24,429 1381 سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشی

15811
1581.2

1
10

مرکز
باب

تامین ماشین آالت و تجهیزات
تعمیرات  اساسی ساختمان

تعمیرات ساختمان و تامین 
ماشین آالت و تجهیزات 1801015006
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

77,524 0 40,000 11,250 1,888 24,386 1383 سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور

15504.8
7.752

1
8000

پروژه
مترمربع

تامین ماشین آالت و تجهیزات
تعمیرات ساختمانها

تعمیرات ساختمان و تامین 
ماشین آالت و تجهیزات 1801015007

5,240 0 1,000 362 874 3,004 1384 دبیرخانه شوراي عالی آموزش و 
پرورش

2620
2620

1
1

پروژه
باب

تامین ماشین آالت و تجهیزات
تعمیرات ساختمان

تعمیرات ساختمان وتامین 
ماشین آالت وتجهیزات 1801015008

29,929,385 12,000,000 10,000,000 3,089,106 2,062,447 2,777,832 1399 1379 سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور

6960.322 4300 آموزشگاه تکمیل پروژه هاي نیمه تمام 
مردمی و مشارکتی

تکمیل فضاهاي آموزشی نیمه 
تمام که پنجاه درصد آن توسط 

خیرین تامین شده باشد
1801015009

674,004 0 100,000 74,025 0 499,979 1398 1383 وزارت آموزش و پرورش 1123.34 600 واحد آموزشی خرید مدارس استیجاري و عرصه 
مدارس قلع و قمعی

خرید مدارس استیجاري و عرصه
مدارس قلع و قمعی 1801015010

784,372 0 65,000 52,800 90,497 576,075 1391 * وزارت آموزش و پرورش 7.844 100000 کالس هوشمند سازي مدارس
گسترش فناوري اطالعات و 
ایجاد شبکه هوشمند سازي 

مدارس
1801015011

1,799 0 465 390 944 0 1396 سازمان مدارس غیر دولتی و مرکز
توسعه مشارکت هاي مردمی

1439.2
359.8

1
1

پروژه
باب

أمین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات ساختمان

تعمیرات ساختمان و تأمین 
ماشین آالت و تجهیزات 1801015012

17,000,000 6,850,000 4,900,000 5,250,000 0 0 1400 1397 * سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور 8.5 2000000 مترمربع تکمیل و تجهیز فضاهاي اموزشی

تکمیل و تجهیز فضاهاي 
آموزشی ملی و استانی (از محل 

انتشار اوراق مالی اسالمی)
1801015017

19,480,298 2,623,000 2,582,774 1,623,935 2,676,438 9,974,151 0
فصل آموزش فنی و حرفه اي 

ومهارت آموزي 1802000000

1,943,667 0 450,000 375,000 524,803 593,864 0
برنامه آموزش دوره دوم متوسطه

فنی وحرفه اي 1802001000

1,943,667 0 450,000 375,000 524,803 593,864 1390 وزارت آموزش و پرورش 62698.935 31 استان تجهیز هنرستانهاي سراسر کشور تجهیز هنرستانهاي سراسر کشور 1802001001

5,024,262 0 504,490 296,858 424,575 3,798,339 0
برنامه آموزش غیر رسمی فنی 

حرفه اي و مهارتی 1802005000
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

4,888,130 0 468,680 270,000 424,575 3,724,875 1381 سازمان آموزش فنی و حرفه اي 4958.972
2125.274

690
690

مرکز
مرکز

تامین ماشین آالت و تجهیزات 
آموزشی

تعمیر اساسی مراکز آموزشی

تعمیرات ساختمانها و تامین 
ماشین آالت و تجهیزات مراکز 

آموزشی
1802005001

136,132 0 35,810 26,858 0 73,464 1398 1392 سازمان آموزش فنی و حرفه اي 11.344 12000 آموزشگاه کمک فنی واعتباري
کمک هاي فنی و اعتباري به 

آموزشگاههاي آزاد 1802005002

9,388,827 2,423,000 1,012,000 635,250 1,204,497 4,114,080 0 برنامه آموزش کاردانی مهارتی 1802008000

175,849 138,000 1,500 1,500 1,887 32,962 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 17.944 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي اردبیل 1802008001

117,393 75,000 4,000 3,750 3,740 30,903 1399 1388 دانشگاه فنی و حرفه اي 11.979 9800 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث آموزشکده فنی و حرفه 
اي اسد آباد 1802008002

98,699 51,000 10,000 1,500 4,718 31,481 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 10.071 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي پسران ابرکوه 1802008003

173,647 137,000 2,000 3,750 4,718 26,179 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 17.719 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي پسران سنقر 1802008004

105,965 65,000 10,000 3,750 4,718 22,497 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 10.813 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي پسران فیروزآباد 1802008005

154,237 97,000 15,000 18,750 4,718 18,769 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 15.738 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي پسران نوشهر 1802008006

118,604 70,000 2,000 1,500 10,000 35,104 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 12.102 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي پسران کنگاور 1802008007

81,548 10,000 5,000 3,750 8,493 54,305 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 8.321 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي دختران اصفهان 1802008008

98,268 30,000 10,000 9,000 13,446 35,822 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 10.027 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي دختران ایالم 1802008009
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

119,707 86,000 5,000 1,500 3,250 23,957 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 12.215 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي دختران رشت 1802008010

101,605 37,000 15,000 9,000 9,950 30,655 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 10.368 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي دختران زنجان 1802008011

128,828 81,000 10,000 2,250 4,718 30,860 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 13.146 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي قائن 1802008012

93,044 52,000 3,000 1,500 4,500 32,044 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 9.494 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي مانه و سملقان 1802008013

115,392 66,000 3,500 3,000 3,740 39,152 1399 1388 دانشگاه فنی و حرفه اي 11.775 9800 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث آموزشکده فنی و حرفه 
اي کبودر آهنگ 1802008014

133,297 86,000 5,000 3,750 5,661 32,886 1399 1387 * دانشگاه فنی و حرفه اي 13.602 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده کشاورزي 

دامغان 1802008015

121,667 75,000 6,000 2,250 4,404 34,013 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 12.415 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده کشاورزي 

شهرکرد 1802008016

448,714 35,000 40,000 26,250 66,992 280,472 1399 1385 * دانشگاه فنی و حرفه اي 7.1 63200 مترمربع احداث ساختمان خوابگاهها
احداث خوابگاههاي آموزشکده 

هاي فنی و حرفه اي 1802008017

2,025,031 663,000 110,000 75,000 220,299 956,732 1399 1385 * دانشگاه فنی و حرفه اي 9.388 215700 مترمربع ایجاد فضاي آموزشی
احداث فضاهاي آموزشی 

آموزشکده هاي فنی 1802008018

545,300 35,000 50,000 30,000 91,332 338,968 1399 1385 * دانشگاه فنی و حرفه اي 8.019 68000 مترمربع ایجاد فضاي کمک آموزشی
احداث فضاهاي کمک آموزشی 

آموزشکده هاي فنی 1802008019

804,090 448,000 90,000 52,500 135,630 77,960 1399 1391 * دانشگاه فنی و حرفه اي 12.037 66800 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث، توسعه و تجهیز 
آموزشکده هاي فنی و حرفه اي 1802008020

3,110,089 0 540,000 337,500 535,978 1,696,611 1377 دانشگاه فنی و حرفه اي 1866053
1244036

1
1

پروژه
پروژه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1802008021
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

295,506 0 55,000 33,750 35,299 171,457 1377 موسسه آموزش و ترویج جهاد 
کشاورزي

177306
118200

1
1

پروژه
پروژه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1802008022

32,982 0 10,000 6,000 7,436 9,546 1395
موسسه آموزش عالی علمی - 

کاربردي صنعت آ ب 
وبرق(کمک)1

23370
9612

1
1

پروژه
پروژه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1802008023

108,919 56,000 5,000 2,250 9,435 36,234 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 11.114 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي دختران جونقان 1802008024

80,446 30,000 5,000 1,500 9,435 34,511 1399 1387 دانشگاه فنی و حرفه اي 8.209 9800 مترمربع احداث
احداث آموزشکده فنی و حرفه 

اي پسران بروجن 1802008025

3,101,441 200,000 615,000 315,750 519,960 1,450,731 0 برنامه تربیت معلم 1802016000

465,247 200,000 150,000 27,000 47,176 41,071 1399 1391 سازمان نوسازي ، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور 8.934 52075 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
احداث و تجهیز مراکز دانشگاه 

فرهنگیان 1802016001

417,312 0 65,000 48,750 80,197 223,365 1387 دانشگاه شهید رجائی 250380
166932

1
1

پروژه
پروژه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1802016002

2,218,882 0 400,000 240,000 392,587 1,186,295 1385 دانشگاه فرهنگیان 1331329
887553

1
1

پروژه
پروژه

تامین تجهیزات و ماشین آالت
تعمیرات اساسی ساختمان

تعمیرات ساختمان و تجهیز 
مراکز تربیت معلم 1802016003

22,101 0 1,284 1,077 2,603 17,137 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1802020000

15,050 0 744 625 1,510 12,171 1392 سازمان آموزش فنی و حرفه اي 485.484 31 استان تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیر و تجهیز ساختمانهاي 

اداري 1802020001

7,051 0 540 452 1,093 4,966 1384 دانشگاه جامع علمی، کاربردي 7051 1 دانشگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1802020002

178,465,359 96,572,400 13,869,783 8,978,509 11,881,854 47,162,813 0 فصل آموزش عالی 1803000000
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

114,212 0 26,000 21,000 600 66,612 0

برنامه تامین،توسعه،مقاوم 
سازي،تعمیر،تجهیز و نگهداري 

فضاها، ساختمانها ،اماکن 
وماشین آالت

1803024000

95,480 0 20,000 18,000 0 57,480 1398 1369 دانشکده  محیط زیست 19.096 5000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803024125

18,732 0 6,000 3,000 600 9,132 1381 دانشکده  محیط زیست 18732 1 آموزشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803024130

178,351,147 96,572,400 13,843,783 8,957,509 11,881,254 47,096,201 0
برنامه فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025000

379,733 0 20,000 15,000 18,796 325,937 1381
سازمان سنجش آموزش کشور 

موضوع بند"ج" تبصره 49 قانون 
بودجه سال 1364 کل کشور

164944
214789

1
1

پروژه
پروژه

تعمیرات اساسی
خرید تجهیزات و ماشین آالت 

آموزشی و کمک آموزشی

تعمیرات اساسی ، 
خریدساختمان ،خرید ماشین 
آالت آموزشی و کمک آموزشی

1803025001

13,516 0 1,661 1,532 1,635 8,688 1381 صندوق رفاه دانشجویان 13516 1 پروژه خرید تجهیزات آموزشی و کمک 
آموزشی

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025002

504,824 200,000 40,000 30,000 40,000 194,824 1400 1378 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 2.019 250000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی

کمک به تکمیل فضاهاي 
آموزشی و کمک آموزشی 
دانشگاههایی که 50درصد 

اعتبارآنها ازمحل سایرمنابع 
تامین شده باشد

1803025004

9,287 0 1,800 1,350 1,500 4,637 1381 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
پزشکی - صندوق رفاه دانشجویان 9287 1 پروژه خرید تجهیزات آموزشی و کمک 

آموزشی
خرید تجهیزات و ماشین آالت 

آموزشی و کمک آموزشی 1803025005

36,314 0 4,200 3,150 1,000 27,964 1382
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 

پزشکی - فعالیتهاي آموزشی و 
دانشجویی

36314 1 پروژه خرید تجهیزات آموزشی و کمک 
آموزشی

کمک به خرید تجهیزات و 
ماشین آالت آموزشی و کمک 

آموزشی
1803025006
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

94,559 0 9,129 7,500 7,651 70,279 1379 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 94559 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تامین تجهیزات و ماشین آالت و

تعمیرات اساسی 1803025007

138,041 0 15,600 11,700 28,300 82,441 1369
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - اجراي 

برنامه هاي آموزشی

138041 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025008

362,521 160,000 80,000 23,100 29,000 70,421 1400 1370
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایالم - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
7.553 48000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025009

34,714 0 3,120 2,340 5,700 23,554 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایالم - اجراي 

برنامه هاي آموزشی

34714 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025010

28,085 0 2,080 1,560 3,775 20,670 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اردبیل - اجراي

برنامه هاي آموزشی

28085 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025011

636,631 126,723 33,277 15,000 56,610 405,021 1403 1384 دانشگاه شهید بهشتی 13.305 47850 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025012

363,160 150,000 52,000 19,500 34,000 107,660 1399 1381
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اردبیل - اجراي

برنامه هاي آموزشی
10.508 34560 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025013

460,188 300,000 35,000 11,700 24,000 89,488 1400 1365 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 13.844 33240 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025014

68,044 0 7,800 5,850 14,153 40,241 1376 دانشگاه علوم پزشکی قزوین - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

68044 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025015

58,375 0 6,760 5,070 12,266 34,279 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی بوشهر - اجراي
برنامه هاي آموزشی

58375 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025016
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

80,313 0 3,120 2,340 5,661 69,192 1380 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

80313 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025017

513,758 100,000 55,000 23,400 44,000 291,358 1399 1366 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 22.145 23200 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025018

531,700 66,148 37,703 7,500 33,891 386,458 1401 1375 دانشگاه  بین المللی امام خمینی 
(ره)1 8.213 64740 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025019

41,047 0 4,680 3,510 8,492 24,365 1381
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی زابل - اجراي 

برنامه هاي آموزشی

41047 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025020

269,398 80,000 50,000 13,350 12,000 114,048 1399 1383
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی کاشان- اجراي 
برنامه هاي آموزشی

13.47 20000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025021

66,835 0 4,680 13,260 8,492 40,403 1369
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی کاشان- اجراي 
برنامه هاي آموزشی

66835 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025022

55,809 0 7,800 5,850 14,153 28,006 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی زاهدان - اجراي
برنامه هاي آموزشی

55809 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025023

761,572 253,000 100,000 35,100 68,040 305,432 1399 1367
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی زاهدان - اجراي
برنامه هاي آموزشی

10.88 70000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025024

2,480,866 2,000,000 100,000 74,100 65,000 241,766 1400 1361
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی رشت - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

21.634 114675 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025025

62,286 0 10,300 16,950 4,718 30,318 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی رشت - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

62286 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025026
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
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دوران برنامه 
پنجم و قبل از
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سال 
اتمام
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شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

430,674 0 77,797 50,939 66,692 235,246 1376 دانشگاه بوعلی سینا 331345
99329

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025027

273,673 0 9,426 18,750 18,321 227,176 1398 1382 دانشگاه عالمه طباطبایی 7.84
9458

33700
1

مترمربع
مطالعه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

مطالعا ت ساماندهی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025028

28,614 0 3,120 2,340 5,661 17,493 1376 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

28614 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025029

48,049 0 2,600 1,950 4,718 38,781 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی کرمان - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

48049 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025030

240,606 50,000 50,000 15,600 30,000 95,006 1399 1368
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی کرمان - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

4.755 50600 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025031

51,503 0 5,200 3,900 9,435 32,968 1379
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی کرمانشاه - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

51503 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025032

25,617 0 2,600 1,950 4,718 16,349 1376 دانشگاه علوم پزشکی گناباد - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

25617 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025033

31,771 0 2,600 1,950 4,718 22,503 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی خرم آباد - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

31771 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025034

657,531 300,000 60,000 15,600 29,000 252,931 1399 1370
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی خرم آباد - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

18.653 35250 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025035

49,691 0 3,640 2,730 6,605 36,716 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ارومیه - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

49691 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025036
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
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واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,092,367 850,000 70,000 19,500 35,000 117,867 1399 1375
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ارومیه - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

15.775 69247 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025037

26,950 0 1,560 1,170 2,831 21,389 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بابل - اجراي 

برنامه هاي آموزشی

26950 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025038

71,396 0 3,120 2,340 5,662 60,274 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بندرعباس - 

اجراي برنامه هاي آموزشی

71396 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025039

607,613 250,000 70,000 45,300 15,000 227,313 1399 1368
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بندرعباس - 

اجراي برنامه هاي آموزشی
24.7 24600 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025040

122,496 0 10,400 7,800 18,870 85,426 1368
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،  درمانی تبریز - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

122496 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025041

694,649 236,500 63,500 9,000 94,350 291,299 1400 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،  درمانی تبریز - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

17.366 40000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025042

262,911 0 31,300 11,700 28,306 191,605 1369
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - اجراي

برنامه هاي آموزشی

262911 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025043

1,552,187 1,000,000 40,000 36,270 87,746 388,171 1399 1367
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - اجراي

برنامه هاي آموزشی
13.433 115554 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025044

234,744 40,000 20,000 11,700 20,000 143,044 1399 1385
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی همدان - اجراي
برنامه هاي آموزشی

10.365 22647 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025045
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51,164 0 3,380 2,535 6,133 39,116 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی همدان - اجراي
برنامه هاي آموزشی

51164 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025046

131,037 0 30,000 1,170 2,000 97,867 1398 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی یزد - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
5.241 25000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025047

38,699 0 780 586 1,415 35,918 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی یزد - اجراي 

برنامه هاي آموزشی

38699 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025048

43,028 0 3,640 2,730 6,605 30,053 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهرکرد - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

43028 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025049

41,294 0 3,640 2,730 6,605 28,319 1380
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سنندج - اجراي
برنامه هاي آموزشی

41294 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025050

1,061,388 579,000 70,000 23,400 44,000 344,988 1399 1367
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی زنجان - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

21.228 50000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025051

60,551 0 5,720 4,290 10,379 40,162 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی زنجان - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

60551 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین  
تجهیزات و ماشین آالت 1803025052

132,620 0 15,000 9,750 20,000 87,870 1398 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سنندج - اجراي
برنامه هاي آموزشی

36.839 3600 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025053

89,723 0 3,640 2,730 6,605 76,748 1376
دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

89723 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025054

96,757 0 13,000 9,750 23,588 50,419 1381 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - 
اجراي  برنامه هاي آموزشی

96757 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025055
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

49,814 0 4,160 3,120 7,548 34,986 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ساري - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

49814 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025056

392,977 60,000 50,000 45,300 15,000 222,677 1399 1370
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ساري - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

6.238 63000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025057

73,623 0 8,840 6,630 16,040 42,113 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی اراك - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

73623 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025058

82,042 0 5,720 4,290 10,379 61,653 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اهواز - اجراي 

برنامه هاي آموزشی

82042 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025059

390,624 40,000 40,000 19,500 35,000 256,124 1399 1367
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اهواز - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
5.58 70000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025060

28,984 0 3,120 2,340 5,661 17,863 1376 دانشگاه علوم پزشکی جهرم - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

28984 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025061

334,195 130,000 40,000 15,600 29,000 119,595 1400 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سمنان - اجراي
برنامه هاي آموزشی

18.065 18500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025062

36,992 0 2,600 1,950 4,718 27,724 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سمنان - اجراي
برنامه هاي آموزشی

36992 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین  
تجهیزات و ماشین آالت 1803025063

39,131 0 4,680 3,510 8,492 22,449 1376 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

39131 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025064

721,470 180,000 100,000 83,700 50,000 307,770 1399 1357
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی شیراز - اجراي

برنامه هاي آموزشی
7.362 98000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025065
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

154,796 0 10,400 7,800 18,871 117,725 1368
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی شیراز - اجراي

برنامه هاي آموزشی

154796 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025066

32,821 0 3,640 2,730 6,605 19,846 1376 دانشگاه علوم پزشکی فسا - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

32821 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025067

23,753 0 2,860 2,145 5,190 13,558 1385
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی گراش- اجراي 

رنامه هاي آموزشی

23753 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025068

325,281 120,000 40,000 7,799 14,000 143,482 1399 1371
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی یاسوج - اجراي
برنامه هاي آموزشی

13.783 23600 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025069

37,760 0 2,100 1,950 4,718 28,992 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی یاسوج - اجراي
برنامه هاي آموزشی

37760 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025070

1,439,760 641,642 43,358 15,750 18,227 720,783 1400 1370 دانشگاه تربیت مدرس
14.014
7565.2
20999

98540
5
1

مترمربع
هکتار
دانشگاه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تملک زمین
هوشمند سازي شبکه فیزیکی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025071

81,078 0 40,000 3,120 7,548 30,410 1376
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی گرگان - اجراي

برنامه هاي آموزشی

81078 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025072

297,518 0 51,200 23,400 28,305 194,613 1369
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی 
- اجراي برنامه هاي آموزشی

297518 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025073

44,226 0 4,680 3,510 8,492 27,544 1379
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان قم - 

اجراي برنامه هاي آموزشی

44226 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025074
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

176,112 0 7,800 5,850 14,153 148,309 1368
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی مشهد - اجراي
برنامه هاي آموزشی

176112 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025075

506,132 90,861 37,990 19,800 36,600 320,881 1402 1382 دانشگاه خوارزمی 8.77 57710 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025076

214,401 0 17,800 5,850 14,153 176,598 1381
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی  اصفهان - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

214401 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025077

119,306 0 17,833 9,602 14,016 77,855 1381 دانشگاه هنر اصفهان 111768
7538

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025078

381,816 0 74,566 70,061 58,475 178,714 1376 دانشگاه لرستان 201965
179851

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025079

790,650 0 130,070 91,667 124,501 444,412 1355 دانشگاه صنعتی اصفهان 657970
132680

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025080

487,838 123,297 64,323 28,500 53,683 218,035 1403 1369 دانشگاه لرستان 16.18 30150 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی و توسعه دانشکده 

ادبیات و علوم انسانی
1803025081

744,832 0 164,727 83,356 110,279 386,470 1368 دانشگاه اصفهان 695881
48951

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025082

800,467 0 144,137 85,293 124,501 446,536 1381 دانشگاه تبریز 683358
117109

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025083
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

761,077 241,723 28,277 19,500 41,924 429,653 1405 1369 دانشگاه بوعلی سینا 7.965
.07

94500
120000

مترمربع
مترمربع

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی
تملک

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025084

942,878 0 122,920 82,707 120,727 616,524 1368 دانشگاه علم و صنعت ایران 614620
328258

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025085

118,738 0 25,129 17,102 21,679 54,828 1384 * دانشگاه بناب 70485
48253

1
1

دانشگاه
دانشکده

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025087

807,102 0 138,470 92,793 124,501 451,338 1376 دانشگاه تربیت مدرس 677377
129725

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025088

274,662 0 53,708 27,716 32,792 160,446 1376 دانشگاه محقق اردبیلی 223686
50976

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025089

275,889 0 51,530 28,599 41,746 154,014 1381 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 214843
61046

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025090

741,770 0 41,473 19,500 52,782 628,015 1398 1366 دانشگاه ارومیه 9.371 79158 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025091

312,832 0 53,845 31,216 45,566 182,205 1368 دانشگاه عالمه طباطبایی 261247
51585

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025092

639,043 210,861 42,416 13,303 61,328 311,135 1405 1362 دانشگاه گیالن 16.036 39850 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025093
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

467,113 0 90,739 53,000 67,981 255,393 1376 دانشگاه ارومیه 417849
49264

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025094

628,066 0 103,066 71,826 91,707 361,467 1369 دانشگاه خوارزمی 527863
100203

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025095

169,519 0 30,384 15,309 22,346 101,480 1376 دانشگاه صنعتی سهند 129913
39606

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025096

341,650 0 55,201 38,800 48,972 198,677 1381 دانشگاه رازي 233083
108567

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025097

390,827 16,148 18,852 16,500 28,305 311,022 1399 1368 دانشگاه زنجان 6.913 56532 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025098

468,193 0 87,270 53,255 72,262 255,406 1376 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی

411551
56642

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025099

333,016 11,723 33,277 15,000 20,229 252,787 1399 1371 دانشگاه مازندران 16.405 20300 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025100

304,307 0 65,293 43,289 52,240 143,485 1368 دانشگاه هرمزگان 192620
111687

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025101

666,932 42,297 56,555 113,250 57,891 396,939 1400 1368 دانشگاه هرمزگان 15.982
500

41700
1

مترمربع
پروژه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی
مطالعه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025102
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

188,240 0 25,069 83,731 12,744 66,696 1379 دانشگاه هنر اسالمی تبریز 181611
6629

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025103

466,751 120,297 37,703 19,500 48,257 240,994 1403 1380 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی گرگان 9.689 48171 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025104

510,291 31,723 28,277 15,000 18,218 417,073 1400 1381 دانشگاه بیرجند 12.107 42150 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025105

620,769 79,812 28,465 34,500 61,059 416,933 1401 1364 دانشگاه رازي 13.654 45465 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025106

200,369 0 30,589 17,595 25,683 126,502 1379 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی گرگان

145148
55221

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025107

756,920 281,297 42,416 16,500 138,594 278,113 1405 1381 دانشگاه یاسوج 16.366 46250 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
...آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025108

518,148 63,445 26,555 9,750 49,074 369,324 1403 1381 دانشگاه سمنان 15.24 34000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025110

289,856 0 60,630 53,764 45,635 129,827 1376 دانشگاه یاسوج 194150
95706

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025111

352,930 0 71,501 40,196 49,916 191,317 1374 دانشگاه کردستان 237448
115482

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025112

289,434 0 64,723 39,097 49,406 136,208 1376 دانشگاه قم 172874
116560

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025113
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

697,082 93,723 37,703 15,000 23,563 527,093 1402 1374 دانشگاه کردستان
10.361
75.758

57.6

66790
66
1

مترمربع
هکتار
مطالعه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تملک زمین
مطالعه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025114

264,874 52,297 37,703 9,750 40,421 124,703 1400 1384 پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم 21.4
1223

12320
1

مترمربع
پروژه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی
مطالعه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025115

254,844 0 47,987 32,635 42,163 132,059 1376 پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم 112063
142781

1
1

دانشگاه
مجتمع

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025116

1,015,189 327,397 47,603 48,000 9,345 582,844 1405 1371 دانشگاه شیراز 14.756 68800 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025117

846,853 0 177,900 129,687 137,849 401,417 1368 دانشگاه شیراز 666321
180532

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025118

399,213 30,287 56,555 26,925 55,599 229,847 1399 1382 دانشگاه علوم و فنون دریائی 
خرمشهر 18.461 21625 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025119

218,409 0 32,849 19,886 29,027 136,647 1383 دانشگاه علوم و فنون دریائی 
خرمشهر

122684
95726

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025120

216,901 0 34,038 22,638 27,570 132,655 1376 دانشگاه کاشان 170521
46381

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025121

327,024 0 59,379 38,257 47,084 182,304 1376 دانشگاه بیرجند 294025
33000

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025122
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

611,586 147,297 42,703 18,150 42,874 360,562 1404 1379 دانشگاه خلیج فارس 17.909 34150 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025123

212,446 0 51,982 27,685 40,411 92,368 1385 دانشگاه بجنورد 93156
119291

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025124

650,141 132,871 56,555 35,100 35,003 390,612 1403 1375 دانشگاه شهید چمران اهواز 14.709 44200 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025125

708,551 0 106,730 72,565 94,975 434,281 1368 دانشگاه شهید چمران اهواز 590017
118535

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025126

45,801 0 8,890 4,572 6,674 25,665 1387 * دانشکده ریاضی و کامپیوتر 
خوانسار

35781
10020

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025127

413,004 0 77,114 60,272 80,316 195,302 1384 دانشگاه صنعتی شیراز 135634
277370

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025128

239,832 0 50,027 27,070 31,850 130,885 1376 دانشگاه اراك 167105
72727

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025129

71,755 0 14,501 7,635 11,145 38,474 1381 * دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)1 41546
30209

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025130

570,939 46,723 33,277 30,000 61,004 399,935 1400 1381 دانشگاه اراك 15.794 36150 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025131

266,812 6,148 23,852 18,750 30,638 187,424 1399 1384 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی
رامین (خوزستان)1 16.025 16650 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025132

 239

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

329,763 0 63,460 42,482 53,253 170,568 1384 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی
رامین (خوزستان)1

234717
95046

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025133

317,628 0 62,303 34,527 42,735 178,063 1368 دانشگاه مازندران 255989
61639

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025134

801,743 0 77,760 56,462 126,207 541,314 1376 دانشگاه پیام نور 801743 1 دانشگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025135

844,349 395,115 1,885 15,000 36,793 395,556 1405 1369 دانشگاه تهران 9.456
2000

89078
1

مترمربع
دانشگاه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی
مطالعه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025136

466,323 0 91,007 60,878 66,968 247,470 1368 دانشگاه گیالن 389917
76406

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025137

273,092 0 18,852 7,500 20,959 225,781 1398 1367 دانشگاه یزد 15.342 17800 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025138

324,611 0 51,057 31,264 45,635 196,655 1376 دانشگاه یزد 227228
97383

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025139

179,278 0 40,403 28,970 23,677 86,228 1382 دانشگاه صنعتی جندي شاپور 104255
75023

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025140

176,662 0 26,925 15,987 23,336 110,414 1381 * دانشگاه مالیر 129217
47445

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025141
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

393,511 0 70,612 47,049 60,639 215,211 1376 دانشگاه  بین المللی امام خمینی 
(ره)1

290043
103469

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025142

227,120 0 45,441 31,240 40,127 110,312 1377 دانشگاه تهران - مجتمع آموزش 
عالی ابوریحان

138700
88420

1
1

دانشگاه
مجتمع

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025143

321,896 0 32,990 27,750 46,005 215,151 1398 1369 دانشگاه الزهرا(س)0 10.059 32000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025144

140,423 0 30,221 16,712 16,731 76,759 1376 دانشگاه دامغان 92526
47897

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025145

157,389 0 20,239 12,364 18,048 106,738 1376 دانشگاه حکیم سبزواري 105979
51410

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025146

1,055,265 38,871 76,129 178,500 27,341 734,424 1401 1370 دانشگاه صنعتی شریف 16.977
13140.412

49000
17

مترمربع
هکتار

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی
تملک

طرح توسعه و تامین فضاهاي 
آموزشی و کمک آموزشی 1803025147

239,521 0 45,311 31,295 38,017 124,898 1376 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم 
پایه زنجان

173782
65739

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025148

299,691 0 53,478 38,153 48,029 160,031 1379 دانشگاه خلیج فارس 226775
72916

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025150

244,957 0 43,185 27,992 40,860 132,920 1381 دانشگاه شاهد 177064
67893

1
1

پروژه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025151
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

932,969 299,584 51,416 23,232 109,685 449,052 1405 1371 دانشگاه سیستان و بلوچستان 17.041 54750 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی و توسعه و تجهیز 
دانشکده برق و کامپیوتر

1803025152

122,426 0 19,284 12,980 18,947 71,215 1382 * دانشگاه تفرش 87767
34659

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025153

127,771 0 23,564 7,500 13,220 83,487 1398 1384 * دانشگاه تفرش 15.971 8000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025154

285,851 0 54,965 38,716 45,566 146,604 1376 دانشگاه سمنان 238802
47049

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025155

482,126 62,297 37,703 17,250 42,050 322,826 1401 1380 دانشگاه هنر 18.579
13.957

8150
23694

مترمربع
مترمربع

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

خرید و مرمت و بازسازي فضاها

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025156

747,992 237,445 56,555 28,350 44,533 381,109 1405 1379 دانشگاه زابل 14.359
14091

51111
1

مترمربع
دانشگاه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

هوشمند سازي شبکه فیزیکی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025157

340,373 0 54,044 35,913 49,479 200,937 1376 دانشگاه زنجان 190665
149709

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025158

283,151 0 50,430 31,216 45,565 155,940 1376 دانشگاه صنعتی شاهرود 230981
52170

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025159

242,242 0 57,660 32,935 40,411 111,236 1380 دانشگاه ایالم 160341
81901

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025161
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

910,572 0 151,103 92,498 135,018 531,953 1368 دانشگاه فردوسی مشهد 720848
189724

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025162

541,705 0 86,825 61,139 89,245 304,496 1368 دانشگاه شهید باهنر کرمان 473928
67777

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025163

315,538 0 47,544 32,434 41,870 193,690 1382 دانشگاه تهران - دانشکده 
کشاورزي و منابع طبیعی

238109
77429

1
1

دانشگاه
دانشکده

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025164

541,604 0 90,152 61,182 78,360 311,910 1368 دانشگاه سیستان و بلوچستان 451752
89852

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025165

341,311 0 65,595 42,550 48,972 184,194 1378 دانشگاه زابل 265865
75445

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025166

260,802 0 50,781 39,142 38,524 132,355 1382 دانشگاه دریانوردي وعلوم دریایی 
چابهار

178203
82599

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025167

1,547,919 0 226,471 150,653 208,959 961,836 1368 دانشگاه تهران 1398640
149279

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025168

233,243 0 36,243 23,683 29,096 144,221 1377 دانشگاه ولیعصر (عج ) رفسنجان 193775
39468

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025169
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

274,808 0 51,364 32,996 42,689 147,759 1376 دانشگاه الزهرا(س)0 252832
21976

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025170

828,285 0 147,117 98,937 137,849 444,382 1368 دانشگاه شهید بهشتی 756461
71824

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025171

171,499 0 31,477 19,778 23,396 96,848 1376 دانشگاه هنر 158474
13025

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025172

860,085 0 152,275 101,475 141,553 464,782 1367 دانشگاه صنعتی شریف 750075
110010

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025173

824,036 0 142,470 92,793 124,501 464,272 1368 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 721239
102797

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025174

330,183 0 71,904 49,500 51,250 157,529 1378 دانشگاه شهرکرد 133405
196778

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025175

1,063,201 439,834 88,166 81,750 59,079 394,372 1405 1378 دانشگاه شهرکرد 19.914
773

53350
1

مترمربع
پروژه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی
مطالعه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025176

27,928 0 2,340 1,756 4,246 19,586 1384
دانشگاه علوم پزشکی 

بجنورد-اجراي برنامه هاي 
آموزشی

27928 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025178

647,649 300,000 50,000 35,100 60,000 202,549 1399 1369
دانشگاه علوم پزشکی 

بجنورد-اجراي برنامه هاي 
آموزشی

25.906 25000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025179
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

516,805 123,297 47,703 27,000 49,468 269,337 1403 1386 دانشگاه صنعتی شیراز 13.494 38300 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025180

745,349 425,723 40,277 15,000 38,574 225,775 1405 1381 دانشگاه هنر اصفهان 17.789 41900 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025181

218,229 0 27,830 20,259 42,050 128,090 1386 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 130637
87592

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025182

93,011 0 20,865 12,376 18,065 41,705 1386 دانشگاه صنعتی همدان 64707
28304

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025184

417,746 49,019 70,981 15,000 81,479 201,267 1401 1386 دانشگاه صنعتی ارومیه 22.399 18650 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025185

142,147 0 34,126 19,613 28,629 59,779 1386 دانشگاه صنعتی ارومیه 119147
23000

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025186

186,155 0 15,000 19,500 35,000 116,655 1398 1386
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان قم - 

اجراي برنامه هاي آموزشی
25.855 7200 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025187

305,161 71,436 28,564 24,750 46,961 133,450 1401 1386 دانشگاه صنعتی کرمانشاه 24.413 12500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025188

371,577 71,148 18,852 9,750 22,747 249,080 1401 1386 دانشگاه بجنورد 10.365
14000

34500
1

مترمربع
پروژه مطالعاتی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

مطالعه احداث فضاي آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025189

1,871,925 1,600,000 90,000 31,200 75,480 75,245 1400 1386
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی کرمانشاه - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

26.365
0

71000
1

مترمربع
پروژه مطالعاتی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

مطالعه احداث فضاي آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025190
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

394,309 110,000 60,000 32,550 30,000 161,759 1399 1386 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 18.777 21000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025191

96,213 0 11,311 18,750 18,870 47,282 1398 1387 * مجتمع آموزش عالی فارسان 11.319 8500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025193

148,177 0 30,251 30,219 36,740 50,967 1387 مجتمع آموزش عالی سراوان
66817

81360

1

1

مجتمع

مجتمع

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025196

294,402 0 63,802 43,900 49,916 136,784 1387 دانشگاه والیت
100651

193751

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025197

52,961 0 10,123 5,322 6,674 30,842 1387 * دانشگاه تربت حیدریه
38340

14621

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025198

67,486 0 15,866 19,001 6,880 25,739 1387 * دانشگاه نیشابور 30801
36685

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025199

44,729 0 9,886 4,730 5,810 24,303 1387 * دانشگاه صنعتی قوچان 34043
10686

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025200

37,946 0 6,167 4,572 6,674 20,533 1387 * دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده 
فناوري هاي نوین نمین

28071
9875

1
1

دانشکده
دانشکده

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025201

114,912 0 19,639 15,211 18,216 61,846 1387 * دانشگاه خلیج فارس-دانشکده 
کشاورزي و منابع طبیعی برازجان

76150

38762

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025202
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

43,167 0 6,054 4,572 6,674 25,867 1387 * دانشکده کشاورزي و منابع 
طبیعی داراب

30797

12370

1

1

مجتمع

مجتمع

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025203

79,828 0 15,909 7,656 11,175 45,088 1387 * دانشگاه فسا 49743
30085

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025204

38,928 0 10,019 5,372 6,746 16,791 1387 * دانشکده فنی و مهندسی 
گلپایگان

28048

10880

1

1

دانشگاه

دانشکده

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025205

144,268 0 24,639 15,309 22,346 81,974 1387 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی ساري

95280

48988

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025206

69,757 0 17,474 9,221 7,986 35,076 1387 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
57296

12461

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025207

46,650 0 8,690 4,572 6,674 26,714 1387 * دانشگاه بزرگمهر قائنات
25742

20908

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025208

92,808 0 11,972 56,086 5,235 19,515 1387 دانشگاه صنعتی بیرجند 55094
37714

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025209

85,970 0 17,010 9,860 14,393 44,707 1387 * دانشگاه گنبد
48612

37358

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025210
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

112,627 0 26,114 14,919 17,398 54,196 1387 * دانشگاه مراغه
54692

57935

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025211

141,465 0 26,985 17,594 25,682 71,204 1387 دانشگاه آیه اله العظمی بروجردي 
(ره)0

84431
57034

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025212

71,061 0 13,224 7,836 11,438 38,563 1387 * دانشکده علوم انسانی حضرت 
معصومه(س)1

29240
41821

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025213

42,360 0 7,456 3,983 5,813 25,108 1387 * دانشگاه صنعتی سیرجان
25741

16619

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025214

78,249 0 16,071 8,342 12,177 41,659 1387 دانشگاه جیرفت
68909

9340

1

1

دانشگاه

دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025215

228,805 56,000 22,852 15,000 32,551 102,402 1399 1387 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 17.644
2075

12850
1

مترمربع
دانشگاه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

مطالعا ت ساماندهی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025216

885,553 450,000 70,000 35,100 55,000 275,453 1399 1387 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - 
اجراي  برنامه هاي آموزشی 25.668 34500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025217

218,750 60,000 40,000 19,200 21,000 78,550 1400 1387
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بابل - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
7.292 30000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025218

436,385 120,000 60,000 49,800 45,000 161,585 1399 1387 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 19.395 22500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025219
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

10,717 0 1,040 780 1,888 7,009 1387
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و 
درمانی قلب و عروق شهید 

رجائی-اجراي برنامه هاي آموزشی

10717 1 بیمارستان تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025220

87,856 0 15,302 9,713 14,178 48,663 1387 * دانشگاه جهرم 49917
37939

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیر و تجهیز
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025221

1,092,038 201,451 64,152 60,241 40,818 725,376 1400 1388 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 837467
254571

1
1

پروژه
پروژه

خرید تجهیزات و ماشین آالت
مدیریت خلق گوشه هاي فاخر

تجهیز آزمایشگاه ها و مدیریت 
خلق گوشه هاي فاخر در 

دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی

1803025222

98,803 0 6,598 10,875 23,451 57,879 1398 1388 دانشگاه آیه اله العظمی بروجردي 
(ره)0

15.94
774

6150
1

مترمربع
مطالعه

تامین فضاي آموزشی و کمک 
آموزشی

مطالعا ت ساماندهی

تامین فضاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025223

168,801 0 30,927 25,673 30,907 81,294 1388 دانشگاه گلستان 121217
47584

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025224

83,859 0 18,598 21,968 10,171 33,122 1388 دانشگاه صنعتی اراك 61255
22604

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025226

123,996 0 24,916 13,494 19,698 65,888 1388 * دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء 
(ص) بهبهان

73304
50692

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025227

245,714 100,000 70,000 15,600 20,000 40,114 1399 1388
دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی - اجراي برنامه هاي 
آموزشی

24.571 10000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025228

209,817 37,861 18,139 17,625 25,766 110,426 1400 1389 * دانشکده علوم انسانی حضرت 
معصومه(س)1 26.227 8000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025229
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

90,679 7,148 25,852 18,750 7,522 31,407 1399 1390 دانشگاه تهران - دانشکده 
کشاورزي و منابع طبیعی 22.67 4000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
احداث ساختمان گروه علوم 

دامی 1803025230

278,234 180,861 19,138 7,500 20,285 50,450 1405 1390 دانشگاه زابل 22.082 12600 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی احداث دانشکده منابع طبیعی 1803025231

119,162 26,148 18,852 7,500 28,305 38,357 1399 1390 دانشگاه دریانوردي وعلوم دریایی 
چابهار 37.829 3150 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی احداث خوابگاه دانشجویی 1803025232

427,496 123,158 51,842 28,500 84,160 139,836 1403 1390 دانشگاه والیت 30.866 13850 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث دانشکده هاي علوم پایه، 
مهندسی و خوابگاه دانشجویی 1803025233

245,525 103,000 30,564 8,759 16,743 86,459 1401 1390 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی ساري 18.887 13000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده علوم 
زراعی و فاز 2 علوم پایه (50 

درصد در استان) و تکمیل 
سازمان مرکزي

1803025234

392,563 212,297 42,416 28,650 55,953 53,247 1405 1390 دانشگاه حکیم سبزواري 24.612 15950 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

توسعه دانشکده علوم پایه، 
احداث سالن سرو غذا و یک 

بلوك خوابگاه دانشجویی
1803025235

436,042 173,446 61,554 17,250 56,411 127,381 1405 1390 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 21.901 19910 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث ساختمان دانشکده 
مهندسی پزشکی و مدیریت، علم

و فناوري
1803025236

110,316 35,861 14,139 7,500 21,201 31,615 1400 1390 دانشگاه بجنورد 22.063 5000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی احداث دانشکده علوم پایه 1803025237

151,977 31,723 28,277 29,250 6,971 55,756 1400 1390 دانشگاه صنعتی شاهرود 18.997 8000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تکمیل و توسعه دانشکده 
کشاورزي و دانشکده مکانیک و 

مواد (50 درصد استان)
1803025238

246,526 181,148 18,852 7,500 12,528 26,498 1404 1390 دانشگاه سمنان 24.653 10000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز فاز دوم 
ساختمان دانشکده مهندسی 1803025239
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

54,456 0 9,426 7,111 13,373 24,546 1398 1390 * دانشگاه بناب 27.228 2000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی احداث کتابخانه مرکزي 1803025240

416,244 72,723 33,277 17,250 39,481 253,513 1401 1390 دانشگاه رازي 24.112 17263 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث خوابگاه متاهلین، 
دانشکده شیمی، آمفی تاتر  و فاز

دوم دانشکده فنی و مهندسی
1803025241

24,903 0 4,206 2,896 3,337 14,464 1390 * مجتمع آموزش عالی فارسان 13445
11458

1
1

دانشکده
دانشکده

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025242

44,386 0 9,020 4,469 6,523 24,374 1390 * مجتمع آموزش عالی بم 28621
15765

1
1

مجتمع
مجتمع

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025243

72,227 0 13,101 9,890 11,698 37,538 1390 دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
صنعتی و فناوري پیشرفته کرمان

47929
24298

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025244

86,764 0 26,878 14,547 15,760 29,579 1390 * دانشگاه میبد 52058.4
34705.6

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025245

990,941 677,347 62,504 113,250 15,851 121,989 1405 1390 دانشگاه شیراز 28.723 34500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث دانشکده هاي هنر، برق و
کامپیوتر و هفت مرکز آموزش 

عالی در استان فارس
1803025246

327,748 127,756 45,245 27,374 44,814 82,559 1403 1390 دانشگاه صنعتی شیراز 29.268 11198 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث دانشکده عمران و محیط 
زیست، مجموعه کالسها و کارگاه

آموزشی
1803025247

183,948 65,861 28,564 7,500 21,367 60,656 1401 1390 * دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)1 28.3 6500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث مجموعه کالسهاي 
آموزشی و سلف سرویس 

دانشجویان
1803025248
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

505,661 221,148 18,852 15,000 70,887 179,774 1405 1390 دانشگاه تبریز 22.943 22040 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث آموزشکده هاي کشاورزي
اهر، فنی مهندسی میانه، فنی و 
مهندسی مرند و دانشکده ادبیات

1803025249

152,863 26,436 28,564 18,750 4,577 74,536 1400 1390 دانشگاه بوعلی سینا 21.085 7250 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز فاز دوم دانشکده
فنی و مهندسی 1803025250

123,142 10,861 19,138 14,795 18,747 59,601 1399 1390 * دانشگاه مراغه 24.385 5050 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی احداث کتابخانه مرکزي 1803025251

152,251 41,148 28,277 7,500 38,210 37,116 1400 1390 دانشگاه شهید چمران اهواز 25.375 6000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث مجتمع آزمایشگاهی 
دانشکده کشاورزي و دانشکده 

علوم زمین
1803025253

353,191 161,148 18,852 9,750 16,577 146,864 1404 1390 دانشگاه صنعتی شریف 25.228 14000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی احداث دانشکده هوافضا 1803025254

20,582 0 2,860 2,145 5,190 10,387 1390
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

بهداشتی ، درمانی جیرفت - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

20582 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025255

11,965 0 1,560 1,170 2,831 6,404 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه 
- اجراي برنامه هاي آموزشی

11965 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025256

7,336 0 780 586 1,415 4,555 1390
دانشکده علوم پزشکی  و خدمات 

بهداشتی ، درمانی نیشابور- 
اجراي برنامه هاي آموزشی

7336 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025257

20,852 0 2,860 2,145 5,189 10,658 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی کرج - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

20852 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025258

27,361 0 3,900 2,925 7,076 13,460 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی دزفول - اجراي
برنامه هاي آموزشی

27361 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025259
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

20,702 0 2,860 2,146 5,189 10,507 1390
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی مراغه - اجراي

برنامه هاي آموزشی

20702 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025260

104,173 79,057 943 750 311 23,112 1401 1390 دانشگاه تربیت مدرس 41.669 2500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی احداث واحد بین الملل 1803025261

5,146 0 780 585 1,415 2,366 1391
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اسدآباد- اجراي

برنامه هاي آموزشی

5146 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025262

122,034 2,500 25,000 22,950 20,000 51,584 1399 1390
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی اسدآباد- اجراي

برنامه هاي آموزشی
20.339 6000 مترمربع تامین فضاي آموزشی

احداث و تجهیز فضاهاي 
آموزشی و کمک اموزشی 
دانشکده علوم  پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی اسد 
اباد

1803025263

23,942 0 2,080 11,310 3,774 6,778 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اسفراین- اجراي
رنامه هاي آموزشی

23942 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025264

13,901 0 2,080 1,560 3,774 6,487 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بم - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

13901 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025265

5,039 0 780 585 1,415 2,259 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی آبادان- اجراي 

برنامه هاي آموزشی

5039 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025266

324,044 255,861 14,139 7,500 28,121 18,423 1405 1391 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 24.926 13000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
مهندسی شیمی 1803025267

114,967 21,723 28,277 7,500 27,747 29,720 1399 1391 دانشگاه ایالم 18.543 6200 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده علوم 
پایه 1803025268

368,249 283,861 26,139 31,425 15,828 10,996 1403 1391 دانشگاه بیرجند 31.746 11600 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده هاي 
هنر و علوم تربیتی - روانشناسی 1803025269
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
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عملکرد 
1396

دوران برنامه 
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ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

91,919 0 23,564 9,750 27,901 30,704 1398 1391 دانشگاه بجنورد 26.263 3500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
پتروشیمی 1803025270

1,655,853 955,361 39,639 35,250 67,531 558,072 1405 1391 دانشگاه پیام نور 3.68 450000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث،تکمیل و تجهیز فضاهاي 
نیمه تمام آموزشی و کمک 
آموزشی (2/1 از محل سایر 

منابع)

1803025271

683,881 522,297 44,702 15,000 20,331 81,551 1405 1391 دانشگاه صنعتی شریف 33.906 20170 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده هاي 
مهندسی علم و مواد، مهندسی 

عمران
1803025272

176,192 102,009 37,989 7,500 5,909 22,785 1402 1391 دانشگاه تبریز 29.365 6000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
تحصیالت تکمیلی مکانیک 1803025273

375,203 239,249 30,751 9,750 42,568 52,885 1400 1391 دانشگاه شهید باهنر کرمان 34.109 11000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز فاز دوم دانشکده
هنر و معماري، توسعه آمفی تاتر
مرکزي و ساختمان پژوهشکده 

فناوري تولیدات گیاهی

1803025274

120,003 42,148 23,852 7,500 23,282 23,221 1400 1391 دانشگاه محقق اردبیلی 24.001 5000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی 1803025275

183,316 149,812 15,188 7,500 0 10,816 1404 1391 * دانشگاه سلمان فارسی (کازرون)1 36.663 5000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز ساختمان 
دانشکده فنی و مهندسی 1803025276

131,372 25,861 19,139 9,750 31,201 45,421 1400 1391 * دانشگاه مراغه 26.274 5000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده علوم 
پایه 1803025277

75,454 36,861 14,139 7,500 8,909 8,045 1400 1391 دانشگاه صنعتی شیراز 15.091 5000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
مهندسی صنایع( 50 درصد سایر

منابع)
1803025278
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
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عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع
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ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

638,541 487,584 42,416 22,500 48,443 37,598 1405 1391 دانشگاه خوارزمی 30.407 21000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکدهاي فنی
و مهندسی، جغرافیا و علوم 

زیستی
1803025279

176,635 164,812 188 750 0 10,885 1404 1391 دانشگاه هنر شیراز 35.327 5000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده باستان
شناسی و مرمت 1803025280

135,343 20,861 19,139 7,500 46,697 41,146 1399 1391 * دانشگاه فسا 22.557 6000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده علوم 
پایه و سلف سرویس 1803025281

263,437 184,148 30,852 9,182 18,870 20,385 1399 1391 دانشگاه گیالن 26.344 10000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
مکانیک(50درصد استان) و 

توسعه دانشکده اقتصاد و 
مدیریت

1803025282

218,296 39,057 89,794 7,500 31,308 50,637 1402 1391 * دانشگاه جهرم 31.185 7000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
کشاورزي و سلف سرویس 1803025284

141,800 36,148 23,852 7,500 41,922 32,378 1400 1391 دانشگاه جیرفت 35.45 4000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز کتابخانه مرکزي
و آمفی تئاتر 1803025285

67,964 0 16,966 9,000 7,650 34,348 1398 1391 * دانشکده علوم انسانی حضرت 
معصومه(س)1 33.982 2000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی احداث و تجهیز سازمان مرکزي 1803025286

269,845 160,009 37,990 7,500 26,747 37,599 1404 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 26.985 10000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده فنی و 
مهندسی 1803025287

103,428 56,446 28,554 7,500 789 10,139 1401 1391 دانشگاه مازندران 14.775 7000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده عمران 
(50 درصد از سایر منابع) 1803025288

195,567 123,010 36,990 7,500 14,073 13,994 1400 1391 دانشگاه صنعتی سهند 21.73 9000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی احداث و تجهیز کتابخانه مرکزي 1803025289

254,188 97,297 37,703 35,250 28,500 55,438 1402 1391 دانشگاه ولیعصر (عج ) رفسنجان 19.553 13000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده هاي 
علوم پایه (فاز سوم)، مدیریت و 
اقتصاد و سلف سرویس مرکزي

1803025290
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سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

116,514 68,861 14,139 7,500 15,782 10,232 1401 1391 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 15.535 7500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
مهندسی برق و کامپیوتر(50 

درصد سایر منابع)
1803025291

210,988 68,871 47,129 41,250 30,592 23,146 1401 1391 * دانشگاه نیشابور 32.46 6500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده هاي 
(ادبیات و علوم انسانی ) و علوم 

پایه
1803025292

354,462 329,057 943 7,500 311 16,651 1405 1391 دانشگاه تربیت مدرس 32.224 11000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز فاز دوم دانشکده
علوم پزشکی 1803025293

152,244 62,297 37,703 9,750 9,429 33,065 1401 1391 * دانشگاه صنعتی قوچان 25.374 6000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده فنی و 
مهندسی 1803025294

154,158 110,861 19,139 7,500 9,373 7,285 1402 1391 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی گرگان 25.693 6000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی

احداث و تجهیز مجتمع 
آزمایشگاهی تحقیقات کشاورزي

هسته اي
1803025295

93,809 0 32,990 15,000 18,378 27,441 1398 1391 دانشگاه فردوسی مشهد 15.635 6000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده تربیت 
بدنی 1803025296

171,810 45,861 36,761 17,250 30,411 41,527 1400 1391 * دانشگاه گنبد 20.213 8500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده علوم 
پایه و سلف سرویس مرکزي 1803025297

99,063 48,861 21,139 7,500 10,373 11,190 1400 1391 دانشگاه گلستان 27.141 3650 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز سلف سرویس 
مرکزي 1803025298

5,138,312 3,470,097 329,903 168,750 187,205 982,357 1400 1391 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 17127.707 300 پروژه تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

کمک به تکمیل فضاهاي 
آموزشی و کمک آموزشی( تا 

4000 متر مربع) که حداقل 50 
درصد اعتبار آنها از محل سایر 

منابع تامین شده باشد

1803025299

415,072 354,723 35,277 7,500 944 16,628 1405 1391 دانشگاه تهران- دانشکده علوم و 
فنون نوین 29.648 14000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
احداث و تجهیز دانشکده علوم و 

فنون نوین 1803025300
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

346,569 183,158 58,842 17,250 37,256 50,063 1405 1391 دانشگاه والیت 30.136 11500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده زبانهاي
خارجه، کتابخانه مرکزي، مرکز 

فناوري اطالعات و استخر 
دانشگاه

1803025301

116,169 46,723 28,277 15,000 10,229 15,940 1400 1391 دانشگاه تهران - دانشکده 
کشاورزي و منابع طبیعی

716.117
24.401

60
3000

هکتار
مترمربع

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاي آموزشی

احداث ( باغ گیاهشناسی و پارك
نمونه کشوري) و ( گلخانه 

آموزشی و تحقیقاتی)
1803025302

151,192 59,148 25,852 23,625 18,182 24,385 1401 1391 دانشگاه  بین المللی امام خمینی 
(ره)1 30.238 5000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
احداث و تجهیز دانشکده علوم و 

تحقیقات اسالمی 1803025303

208,961 63,148 28,276 17,250 47,989 52,298 1401 1391 دانشگاه رازي 27.973 7470 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده علوم و 
مهندسی کشاورزي و درمانگاه 

تخصصی دامپزشکی
1803025304

308,838 169,010 37,990 15,000 22,631 64,207 1404 1391 دانشگاه کردستان 31.196 9900 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز کتابخانه مرکزي
و دانشکده صنایع و معادن قروه 1803025305

220,686 133,000 25,852 7,500 27,420 26,914 1400 1391 دانشگاه اراك 29.425 7500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز آمفی تئاتر و 
تکمیل ساختمان کالسها 1803025306

118,596 30,574 426 18,750 28,301 40,545 1399 1391 دانشگاه شاهد 19.766 6000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی ساختمان و تجهیز دانشکده هنر 1803025307

282,462 53,000 25,852 54,000 42,574 107,036 1399 1391 دانشگاه هرمزگان 31.385 9000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز کتابخانه مرکزي
و فاز دوم دانشکده مهندسی دریا
و تکمیل و تجهیز سلف سرویس

مرکزي دانشگاه

1803025308

152,803 116,436 23,564 7,500 0 5,303 1402 1391 دانشگاه آیه اله العظمی بروجردي 
(ره)0 16.978 9000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی(50 درصد سایر 

منابع)
1803025309

 257

اعتبار طرح هاي تملک دارایی سرمایه اي دستگاهاي اجرایی در سال 1398

مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

493,580 353,206 31,794 8,250 81,327 19,003 1405 1391 دانشگاه شهید چمران اهواز 32.905 15000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز مجتمع 
کالسهاي آموزشی گروه علوم 
انسانی و آمفی تئاتر مرکزي و 

توسعه دانشکده باستان شناسی 
شوش

1803025310

243,133 146,861 14,138 7,500 28,247 46,387 1403 1391 دانشگاه یزد 22.103 11000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

مرمت و بازسازي دانشکده هنر و
معماري 1803025311

399,873 183,445 61,555 26,250 60,211 68,412 1405 1391 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم 
پایه زنجان 30.211 13236 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی

احداث و تجهیز ساختمان 
دانشکده علوم زمین و علوم 

زیستی
1803025312

248,964 195,861 14,139 7,500 18,628 12,836 1405 1391 دانشگاه خوارزمی 33.195 7500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز ساختمان 
آموزشی 1803025313

218,436 117,943 24,507 29,999 20,757 25,230 1402 1391 دانشگاه شهید بهشتی 33.606 6500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده اقتصاد 
و مرکز سنجش از راه دور 1803025314

91,275 0 8,000 19,031 18,705 45,539 1398 1391 * مجتمع آموزش عالی فاطمیه 
نهاوند(ویژه دختران)1 22.819 4000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تکمیل و تجهیز ساختمان 

آموزشی (واحد نهاوند) 1803025315

203,154 116,436 23,564 22,500 12,273 28,381 1402 1391 * دانشگاه مالیر 27.087 7500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز ساختمان فنی و
مهندسی 1803025316

167,260 31,436 23,564 9,750 60,257 42,253 1399 1391 دانشگاه دامغان 19.225 8700 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده فنی و 
مهندسی 1803025317

168,981 86,436 23,564 22,500 14,341 22,140 1401 1391 دانشگاه صنعتی شاهرود 21.123 8000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
مهندسی برق 1803025318

167,281 60,000 30,943 19,500 28,146 28,692 1399 1391 دانشگاه سمنان 23.233 7200 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده هاي 
کویر شناسی و گردشگري (50 

درصد سایر منابع) و توسعه 
آمفی تاتر مرکزي

1803025319
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

123,988 29,148 25,852 7,500 26,159 35,329 1400 1391 * دانشکده فنی و مهندسی 
گلپایگان 25.831 4800 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
احداث و تجهیز دانشکده 

مکانیک 1803025320

49,170 0 10,000 7,800 18,870 12,500 1399 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - اجراي

برنامه هاي آموزشی
7.024 7000 مترمربع ایجاد فضاي آموزشی

احداث دانشکده  جایگزین 
توانبخشی 1803025322

96,800 0 40,000 15,600 30,000 11,200 1398 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه 
- اجراي برنامه هاي آموزشی

19.36 5000 مترمربع ایجاد فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث دانشکده هاي 
پیراپزشکی، پرستاري و مامایی با

امکانات کتابخانه و سلف 
سرویس

1803025323

100,713 0 30,000 28,725 30,000 11,988 1398 1391
دانشکده علوم پزشکی  و خدمات 

بهداشتی ، درمانی نیشابور- 
اجراي برنامه هاي آموزشی

20.143 5000 مترمربع ایجاد فضاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث دانشکده هاي 
پیراپزشکی، پرستاري و مامایی با

امکانات کتابخانه و سلف 
سرویس

1803025324

50,080 0 20,000 3,900 9,000 17,180 1398 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی دزفول - اجراي
برنامه هاي آموزشی

10.016 5000 مترمربع ایجاد فضاي آموزشی و کمک 
آموزشی احداث مجتمع کالسها 1803025325

177,484 20,000 40,000 19,500 47,000 50,984 1399 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی یاسوج - اجراي
برنامه هاي آموزشی

29.581 6000 مترمربع ایجاد فضاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث دانشکدهاي بهداشت، 
پرستاري و مامایی 1803025326

51,700 0 12,909 6,757 6,579 25,455 1391 * دانشگاه اردکان 31020
20680

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025327

93,191 0 15,374 11,730 17,122 48,965 1391 دانشگاه هنر شیراز 68546
24645

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025328
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

59,511 0 13,007 8,213 11,988 26,303 1391 دانشگاه صنعتی قم 50864
8647

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025329

38,920 0 6,486 4,646 6,781 21,007 1391 * مرکز آموزش عالی استهبان 26642
12278

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025330

159,578 0 120,000 7,800 15,000 16,778 1399 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهرکرد - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

8.399 19000 مترمربع تامین فضاي آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025331

145,480 30,000 50,000 19,200 25,000 21,280 1399 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایالم - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
9.093 16000 مترمربع تامین فضاي آموزشی احداث دانشکده پزشکی 1803025332

81,635 0 30,000 11,700 15,000 24,935 1398 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی یزد - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
40.818 2000 مترمربع تامین فضاي آموزشی

احداث دانشکده طب سنتی 
اردکان 1803025333

207,073 165,861 14,139 15,000 169 11,904 1404 1391 دانشگاه صنعتی همدان 35.097 5900 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
مهندسی برق و کامپیوتر 1803025334

247,360 175,574 9,426 7,500 16,228 38,632 1404 1391 دانشگاه زابل 41.227 6000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی احداث و تجهیز سازمان مرکزي 1803025335

1,054,418 1,000,000 10,000 11,700 20,000 12,718 1399 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی 
- اجراي برنامه هاي آموزشی

1054418 1 طرح مطالعه و اجراي طرح ساماندهی و 
تجمیع ساختمانهاي اداري

مطالعه و اجراي طرح ساماندهی 
و تجمیع ساختمانهاي اداري 
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی

1803025336

104,124 50,000 15,000 14,738 0 24,386 1399 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ساري - اجراي 
برنامه هاي آموزشی

104124 1 پروژه مطالعه و احداث
مطالعه و احداث ساختمان 
دانشکده علوم پزشکی بین 

المللی رامسر
1803025337
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره
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72,533 0 10,499 36,822 6,674 18,538 1392 * دانشگاه تهران- دانشکده فنی 
فومن

72533 1 دانشکده تعمیرات اساسی ، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025339

91,994 0 15,311 41,036 16,109 19,538 1392 * مجتمع دانشگاهی گچساران 91994 1 مجتمع تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025340

67,056 0 11,246 28,070 7,035 20,705 1392 * دانشگاه گرمسار 67056 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025341

73,105 0 17,458 21,000 16,109 18,538 1392 * دانشگاه فنی و مهندسی فردوس 73105 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025342

36,286 0 6,504 4,572 6,674 18,536 1392 * مرکز آموزش عالی کاشمر (ویژه 
پسران)1

36286 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025343

36,013 0 6,229 4,572 6,674 18,538 1392 *
دانشگاه سمنان - دانشکده 
روانشناسی و علوم تربیتی 

مهدي شهر

36013 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025344

36,005 0 6,221 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده 
فنی و مهندسی تویسرکان

36005 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025345

35,835 0 6,052 4,572 6,674 18,537 1392 * دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده 
کشاورزي و منابع طبیعی مغان

35835 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025346

73,929 0 13,696 30,304 11,391 18,538 1392 * مرکز آموزش عالی محالت (ویژه 
پسران)1

73929 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025347

35,652 0 5,868 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه سمنان- آموزشکده 
دامپزشکی شهمیرزاد

35652 1 آموزشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025348

9,466 0 100 375 0 8,991 1392 * دانشگاه زنجان- دانشکده فنی و 
مهندسی ابهر

9466 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025349

35,617 0 5,833 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه یاسوج- دانشکده فنی و 
مهندسی چرام

35617 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025350
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33,631 0 5,226 3,193 6,674 18,538 1392 * دانشگاه ارومیه- دانشکده فنی و 
مهندسی خوي

33631 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025351

35,986 0 6,202 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه رازي- دانشکده مدیریت 
و حسابداري جوانرود

35986 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025352

36,019 0 6,237 4,572 6,674 18,536 1392 * دانشکده کشاورزي شیروان 36019 1 مجتمع تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025353

35,690 0 5,906 4,572 6,674 18,538 1392 *
دانشگاه کاشان- دانشکده منابع 

طبیعی و علوم زمین آران و 
بیدگل

35690 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025354

36,587 0 6,805 4,572 6,674 18,536 1392 * دانشکده کشاورزي و دامپروري 
تربت جام

36587 1 مجتمع تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025355

33,643 0 5,923 4,572 6,674 16,474 1392 * دانشگاه لرستان- مرکز آموزش 
عالی کوهدشت

33643 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025356

43,255 0 12,339 5,496 6,674 18,746 1392 * مرکز آموزش عالی فنی و 
مهندسی بوئین زهرا

43255 1 مرکز تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025357

36,026 0 6,242 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه صنعتی شهداي هویزه 36026 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025358

38,080 0 7,797 4,572 6,674 19,037 1392 * دانشکده علوم انسانی حضرت 
نرجس (س)1

38080 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025359

67,480 0 20,568 10,761 12,841 23,310 1392 * مجتمع آموزش عالی گناباد 67480 1 مجتمع تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025360

39,826 0 8,245 6,369 6,674 18,538 1392 * دانشگاه بیرجند- آموزشکده 
کشاورزي سرایان

39826 1 آموزشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025361

35,670 0 5,887 4,572 6,674 18,537 1392 * دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده 
کشاورزي مشکین شهر

35670 1 دانشکده تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025362
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35,904 0 6,122 4,572 6,674 18,536 1392 * دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزي
اهر

35904 1 دانشکده تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025363

34,875 0 6,312 4,572 6,674 17,317 1392 * دانشگاه لرستان- مرکز 
موزش عالی پلدختر

34875 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025364

36,318 0 6,534 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه گیالن- دانشکده منابع 
طبیعی دانشگاه گیالن 36318 1 دانشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025365

31,861 0 2,887 1,875 8,561 18,538 1392 * مرکز آموزش عالی شهید باکري 
میاندوآب

31861 1 مرکز تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025366

35,846 0 6,062 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه کاشان - پردیس خواهران 35846 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025367

35,001 0 6,539 4,572 6,674 17,216 1392 * دانشگاه لرستان- مرکز 
موزش عالی الشتر

35001 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025368

36,089 0 5,954 4,572 6,674 18,889 1392 * دانشگاه گنبد- دانشکده فنی و 
مهندسی مینو دشت

36089 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025369

52,977 0 8,193 19,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه 
خواهران)1

52977 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025370

41,980 0 6,414 4,572 6,679 24,315 1392 * دانشگاه هرمزگان - مجتمع 
آموزش عالی میناب

41980 1 مجتمع تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025371

35,152 0 5,909 4,572 6,674 17,997 1392 * دانشگاه کردستان- دانشکده فنی 
و مهندسی و علوم پایه بیجار

35152 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025372

9,467 0 100 375 0 8,992 1392 * مرکز آموزش عالی بوکان 9467 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025373

36,617 0 5,833 4,572 6,674 19,538 1392 * دانشگاه امیرکبیر- دانشکده فنی و
مهندسی گرمسار

36617 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025374
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60,580 0 8,297 27,072 6,674 18,537 1392 *
دانشگاه مازندران- دانشکده 
میراث فرهنگی و گردشگري 

نوشهر

60580 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025375

46,558 0 8,998 4,926 7,190 25,444 1392 * دانشگاه کوثر - (ویژه خواهران)1 46558 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025376

36,358 0 6,576 4,572 6,674 18,536 1392 * دانشگاه تبریز- دانشکده فنی و 
مهندسی مرند

36358 1 دانشکده تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025377

59,111 0 12,397 15,615 8,561 22,538 1392 * مجتمع آموزش عالی فنی و 
مهندسی اسفراین

59111 1 مجتمع تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025378

36,104 0 6,320 4,572 6,674 18,538 1392 * مرکز آموزش عالی فیروزآباد 36104 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025379

40,481 0 10,697 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه تهران- دانشکده چوکا 40481 1 دانشکده تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025380

33,460 0 6,573 9,786 3,337 13,764 1392 دانشگاه تهران- دانشکده علوم و 
فنون نوین

33460 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025381

22,860 0 3,380 2,535 6,133 10,812 1392
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی الرستان - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

22860 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025382

22,860 0 3,380 2,535 6,133 10,812 1392
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی بهبهان - اجراي

برنامه هاي آموزشی

22860 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025383

16,373 0 1,560 1,170 2,831 10,812 1392
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ایرانشهر - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

16373 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025384

22,861 0 3,380 2,536 6,133 10,812 1392
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی ساوه-اجراي 
برنامه هاي آموزشی

22861 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025385
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15,446 0 1,300 975 2,359 10,812 1392
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سیرجان - 
بهداشت و درمان

15446 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025386

22,861 0 3,380 2,536 6,133 10,812 1392 دانشکده علوم پزشکی تربت 
جام-اجراي برنامه هاي آموزشی

22861 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025387

19,728 0 3,380 2,536 3,000 10,812 1392
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تبریز- دانشکده

مدیریت خدمات سالمت تبریز

19728 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025388

19,727 0 3,380 2,535 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی زاهدان- مجتمع
آموزش سالمت خاش

19727 1 مجتمع تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025389

34,727 0 3,380 17,535 3,000 10,812 1392 *

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سمنان - 

دانشکده تغذیه و علوم غذایی 
آرادان

34727 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025390

19,728 0 3,380 2,536 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سمنان - 
دانشکده پیراپزشکی سرخه

19728 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025391

34,727 0 3,380 17,535 3,000 10,812 1392 *

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی سمنان - 

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 
پزشکی آرادان

34727 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025392

19,728 0 3,380 2,536 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی سمنان - 
دانشکده بهداشت دامغان

19728 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025393

19,726 0 3,380 2,535 3,000 10,811 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهرکرد - 
دانشکده پرستاري بروجن

19726 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025394
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19,727 0 3,380 2,535 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

هداشتی، درمانی خرم آباد - 
دانشکده پرستاري پلدختر

19727 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025395

19,728 0 3,380 2,536 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی بیرجند - 
دانشکده پیراپزشکی فردوس

19728 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025396

19,727 0 3,380 2,535 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی همدان - 
دانشکده پیراپزشکی نهاوند

19727 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025397

22,152 0 3,380 2,535 3,000 13,237 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شیراز - 
دانشکده پیراپزشکی استهبان

22152 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025398

19,727 0 3,380 2,535 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شیراز - 
دانشکده پیراپزشکی ممسنی

19727 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025399

23,477 0 3,380 6,285 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شیراز - 
دانشکده پرستاري آباده

23477 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025400

19,727 0 3,380 2,535 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شیراز - 
دانشکده پرستاري المرد

19727 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025401

19,727 0 3,380 2,535 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی الرستان - 
دانشکده بهداشت اوز

19727 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025402

19,728 0 3,380 2,536 3,000 10,812 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اراك - دانشکده
پیراپزشکی محالت

19728 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025403
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27,703 0 3,760 2,820 3,000 18,123 1392 *
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی اراك - دانشکده
پیراپزشکی شازند

27703 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025404

33,979 0 6,130 4,572 6,674 16,603 1392 * دانشگاه لرستان- مرکز آموزش 
عالی نورآباد

33979 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025405

21,261 0 100 375 11,794 8,992 1392 *
دانشگاه بین المللی امام 

خمینی(ره)- دانشکده فنی و 
مهندسی تاکستان

21261 1 دانشکده تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025406

35,491 0 5,707 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه بیرجند- آموزشکده 
کشاورزي سربیشه

35491 1 آموزشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025407

36,009 0 6,225 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه رازي - آموزشکده فنی و 
مهندسی اسالم آباد غرب

36009 1 آموزشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025408

35,619 0 5,835 4,572 6,674 18,538 1392 * دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده 
صنایع غذایی بهار

35619 1 دانشکده تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025409

14,317 0 4,022 4,125 0 6,170 1393 * دانشگاه شیراز - مرکز آموزش 
عالی آباده

14317 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025410

39,621 0 8,909 8,322 6,674 15,716 1393 * مرکز آموزش عالی اقلید 39621 1 مرکز تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025411

50,660 0 8,698 19,572 6,674 15,716 1393 * مرکز آموزش عالی الر 50660 1 مرکز تعمیرات اساسی ،تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025412

33,460 0 6,499 4,572 6,674 15,715 1393 * مرکز آموزش عالی المرد 33460 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025413

6,645 0 100 375 0 6,170 1393 * دانشگاه شیراز - مرکز آموزش 
عالی مرودشت

6645 1 مرکز تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025414

32,809 0 5,848 4,572 6,674 15,715 1393 * مرکز آموزش عالی ممسنی 32809 1 مرکز تعمیرات اساسی،تامین تجهیزات و 
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025415
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36,211 0 9,785 5,125 7,480 13,821 1393 * دانشگاه تخصصی فناوري هاي 
نوین آمل

36211 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025416

59,646 0 20,176 9,383 11,507 18,580 1393 * دانشگاه علم و فناوري 
مازندران(بهشهر)

59646 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025417

42,226 0 7,764 12,072 6,674 15,716 1393 * دانشگاه علم و صنعت نور 42226 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025418

33,312 0 6,350 4,572 6,674 15,716 1393 * دانشگاه خلیج فارس- دانشکده 
فنی و مهندسی جم

33312 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025419

33,210 0 6,248 4,572 6,674 15,716 1393 * دانشگاه تبریز- دانشکده فنی و 
مهندسی میانه

33210 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025420

13,369 0 3,327 1,574 2,298 6,170 1393 * دانشگاه شهید باهنر کرمان- 
مجتمع آموزش عالی بافت

13369 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025421

32,742 0 5,778 4,572 6,676 15,716 1393 * دانشگاه شهید باهنر-مرکز اموزش
عالی کشاورزي بردسیر

32742 1 مرکز تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025422

33,304 0 6,342 4,572 6,674 15,716 1393 * مجتمع آموزش عالی زرند 33304 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025423

32,757 0 5,795 4,572 6,674 15,716 1393 * دانشگاه صنعتی سهند-آموزشکده
فنی ورزقان

32757 1 آموزشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025424

31,693 0 5,156 4,757 5,074 16,706 1393 سازمان امور دانشجویان 31693 1 سازمان تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025425

32,918 0 5,956 4,572 6,674 15,716 1393 * دانشگاه بوعلی سینا-آموزشکده 
کبودر آهنگ

32918 1 آموزشکده تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025426

33,342 0 6,380 4,572 6,674 15,716 1393 * دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده 
مدیریت رزن

33342 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025427
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40,399 0 8,564 5,551 6,581 19,703 1393 * دانشگاه سید جمال الدین 
اسدآبادي

21527
18872

1
1

دانشگاه
دانشگاه

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي و تاسیسات زیربنایی

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1803025428

27,925 0 8,179 3,579 5,224 10,943 1393 * مجتمع آموزش عالی فاطمیه 
نهاوند(ویژه دختران)1

27925 1 دانشگاه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025429

42,331 0 10,299 7,262 9,054 15,716 1393 * مرکز آموزش عالی شهرضا 42331 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025431

91,223 21,321 21,679 15,047 26,547 6,629 1399 1391 * دانشگاه تخصصی فناوري هاي 
نوین آمل 20.272 4500 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی

احداث و تجهیز دانشکده 
دامپزشکی (50 درصد از سایر 

منابع)
1803025432

10,822,742 9,670,097 329,903 243,750 277,272 301,720 1400 1394 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 36075.807 300 پروژه تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

کمک به تکمیل فضاهاي 
آموزشی و کمک آموزشی نیمه 

تمام (تا 8000 مترمربع) در 
دانشگاهها و موسسات آموزشی و
پژوهشی که 50 درصد اعتبار آن
توسط خیرین تامین شده باشد

1803025433

29,557 0 5,765 4,572 6,674 12,546 1394 * دانشکده فنی و مهندسی گلبهار 29557 1 دانشکده تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهزات و ماشین آالت 1803025434

30,318 0 6,526 4,572 6,674 12,546 1394 *
دانشکده فنی و مهندسی فناوري 
هاي نوین سبزوار حضرت زینب 

(ویژه خواهران)1

30318 1 دانشگاه تعمیرات اساسی ، تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهزات و ماشین آالت 1803025435

29,675 0 5,883 4,572 6,674 12,546 1394 * دانشگاه رازي- دانشکده کشاورزي
سنقر

29675 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025436

32,262 0 7,345 5,697 6,674 12,546 1394 * دانشگاه سیستان و بلوچستان- 
دانشکده صنعت و معدن خاش

32262 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025437
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
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دوران برنامه 
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اتمام
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واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

30,051 0 6,259 4,572 6,674 12,546 1394 * دانشگاه گنبد- دانشکده علوم 
انسانی آزاد شهر

30051 1 دانشکده تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025438

30,022 0 6,230 4,572 6,674 12,546 1394 * دانشگاه گلستان- مجتمع آموزش 
عالی علی آباد کتول

30022 1 مجتمع تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025439

3,323,430 2,858,613 141,387 63,750 46,003 213,677 1400 1381 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 3323430 1 پروژه مطالعه و اجراي مقاوم سازي 
ساختمانها و تاسیسات

مطالعه و اجراي مقاوم سازي 
ساختمانهاي مراکز آموزش عالی 1803025440

451,770 401,723 28,277 15,000 0 6,770 1405 1391 دانشگاه بوعلی سینا 31.592 14300 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث ساختمان آموزش 
تحصیالت تکمیلی و خوابگاه 

(D8 گروه) دانشجوي
1803025441

55,688 15,287 4,713 3,750 1,000 30,938 1400 1382 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 556.88 100 پروژه مطالعه

مطالعه و ساماندهی فضاهاي 
آموزشی و کمک آموزشی 

دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی

1803025442

232,342 0 70,000 75,000 87,342 0 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 232342 1 پروژه تعمیر، تجهیز و نگهداري

تعمیر، تجهیز و نگهداري مراکز 
سنجش صالحیت هاي بالینی و 

خوابگاه هاي دانشجویی
1803025443

410,985 250,000 80,000 11,700 20,000 49,285 1399 1386
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی زابل - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
11.742 35000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025444

186,699 8,861 42,990 24,750 14,153 95,945 1399 1396 مجتمع آموزش عالی سراوان 27.255 6850 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025445

7,547,907 6,625,602 374,398 247,669 300,238 0 1400 1396 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 7547907 1 پروژه عمیرات اساسی،  تامین تجهیزات و
محوطه سازي

کمک به تکمیل پروژه هاي 
مدیریت سبز در دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی و 
پژوهشی که داراي حداقل 50 
درصد پیشرفت فیزیکی باشد

1803025447
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

10,842 0 3,300 2,389 5,153 0 1396 دانشگاه شهید مطهري 10842 1 دانشگاه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025448

45,003,748 44,995,287 4,711 3,750 0 0 1400 1396 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 45003748 1 پروژه تملک
اجراي طرح هاي ساماندهی 

دانشگاه ها 1803025449

46,250 0 5,000 41,250 0 0 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

کهکیلویه و بویراحمد -مرکز 
آموزش سالمت گچساران

46250 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025450

308,766 226,148 18,852 22,500 41,266 0 1405 1396 دانشگاه تربیت مدرس 41.169 7500 مترمربع احداث و تجهیز خوابگاه دانشجویی
احداث و تجهیز خوابگاه 

دانشجویی 1803025451

65,777 0 28,277 37,500 0 0 1398 1397 دانشگاه گرمسار 16.043 4100 مترمربع تأمین فضاي آموزشی و کمک 
آموزشی

احداث و تکمیل فاز دوم 
ساختمان آموزشی دانشگاه 

گرمسار
1803025488

82,500 44,057 943 37,500 0 0 1400 1397 دانشکده علوم انسانی حضرت 
معصومه(س)1 33 2500 متر تأمین فضاي آموزشی و کمک 

آموزشی

مطالعه و احداث و تجهیز 
کتابخانه مرکزي دانشگاه حضرت

معصومه (س) قم
1803025489

1,000 0 1,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خوي-اجراي 

برنامه هاي آموزشی
1000 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025490

1,000 0 1,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی شوشتر-اجراي 

برنامه هاي آموزشی
1000 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025491

1,000 0 1,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی،درمانی سراب-اجراي 
برنامه هاي آموزشی

1000 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین  آالت 1803025492

9,000 0 9,000 0 0 0 1398 دانشگاه علوم پزشکی مجازي 9000 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025493
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

1,000 0 1,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی،درمانی خمین-اجراي 

برنامه هاي آموزشی
1000 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین  آالت 1803025494

1,000 0 1,000 0 0 0 1398
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی خلخال-اجراي

برنامه هاي آموزشی
1000 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1803025495

2,844 0 2,844 0 0 0 1398 دانشکده فنی و مهندسی شرق 
گیالن

2844 1 دانشکده تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت آموزشی

و کمک آموزشی
1803025496

197,694 100,000 5,000 0 0 92,694 1400 1364 دانشگاه علوم پزشکی فسا - 
اجراي برنامه هاي آموزشی

8.869
7000

21500
1

مترمربع
دانشگاه

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

محوطه سازي

تأمین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025497

178,962 100,000 4,400 0 0 74,562 1400 1368 دانشگاه علوم پزشکی جهرم - 
اجراي برنامه هاي آموزشی 6.214 28800 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025498

605,210 500,000 40,000 0 0 65,210 1400 1369
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران - اجراي 

برنامه هاي آموزشی
11.867 51000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025499

85,000 73,000 12,000 0 0 0 1399 1388 دانشگاه گلستان 10.625 8000 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025500

47,000 33,000 14,000 0 0 0 1399 1381 دانشگاه دریانوردي وعلوم دریایی 
چابهار 2.141 21950 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی
تامین فضاهاي آموزشی و کمک 

آموزشی 1803025501

145,000 133,000 12,000 0 0 0 1401 1386 دانشگاه هنر اسالمی تبریز
4.814

11279
876

25253
2
1

مترمربع
هکتار

پروژه مطالعاتی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی
تملک

مطالعه احداث فضاي آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025502
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

175,000 153,000 22,000 0 0 0 1401 1384 دانشگاه صنعتی جندي شاپور
13.692

10946.2
396.25

11750
1
8

مترمربع
دانشگاه
هکتار

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

محوطه سازي
مطالعات

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی 1803025503

320,000 310,000 10,000 0 0 0 1400 1355 دانشگاه صنعتی اصفهان 7.714 41481 مترمربع تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی

تامین فضاهاي آموزشی و کمک 
آموزشی و تکمیل دانشکده 

مکانیک
1803025504

2,802,554 1,150,299 438,021 237,038 244,304 732,892 0 فصل پژوهشهاي پایه 1804000000

23,890 0 2,200 1,650 2,563 17,477 0 برنامه پژوهش هاي راهبردي 1804002000

23,890 0 2,200 1,650 2,563 17,477 1384 مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور 23890 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804002002

59,285 0 5,000 3,750 5,661 44,874 0
برنامه تقویت وپاسداري اززبان 

وادب فارسی 1804006000

59,285 0 5,000 3,750 5,661 44,874 1384 فرهنگستان زبان و ادب فارسی 59285 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1804006001

220,748 0 46,700 27,525 29,866 116,657 0
برنامه توسعه علوم انسانی 

واجتماعی 1804008000

8,492 0 1,100 750 1,887 4,755 1386 پژوهشکده امام خمینی( ره) 
انقالب اسالمی 8492 1 پروژه تعمیر و تأمین تجهیزات و ماشین 

آالت
تعمیر و تامین تجهیزات و 

ماشین آالت 1804008002

13,168 0 1,500 1,125 2,563 7,980 1384 پژوهشکده  اقتصاد 13168 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008007

20,415 0 3,000 2,250 1,971 13,194 1384 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه
ایران 20415 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008008

23,395 0 3,000 2,100 3,034 15,261 1384 موسسه مطالعات و مدیریت جامع
و تخصصی جمعیت کشور 23395 1 موسسه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008009
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

41,165 0 6,000 2,025 2,846 30,294 1384 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی 41165 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008010

17,731 0 3,000 1,875 2,563 10,293 1384 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی 17731 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008011

25,918 0 4,500 1,950 3,019 16,449 1384 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 25918 1 پروژه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1804008012

26,000 0 2,600 1,950 3,019 18,431 1384 فرهنگستان علوم ایران 26000 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008013

4,637 0 2,000 750 1,887 0 1396 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی

4637 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008014

8,081 0 3,000 2,250 2,831 0 1396 مرکز پژوهشی جندي شاپور 8081 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008015

5,387 0 2,000 1,500 1,887 0 1396 مرکز گیالن شناسی 5387 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008016

16,359 0 5,000 9,000 2,359 0 1396 جهاد دانشگاهی-کمک به دانشگاه
علم و فرهنگ

16359 1 دانشگاه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804008018

10,000 0 10,000 0 0 0 1398 پژوهشکده امور اقتصادي 10000 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1804008019

28,167 0 9,000 5,250 8,020 5,897 0 برنامه توسعه علوم پایه 1804009000

18,961 0 4,500 3,375 5,189 5,897 1393 مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه 18961 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804009001

7,206 0 2,500 1,875 2,831 0 1396 پژوهشکده علوم پایه کاربردي 7206 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804009002
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,000 0 2,000 0 0 0 1398 پژوهشکده صنایع شیمیایی 2000 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1804009004

1,306,251 776,699 167,500 72,413 68,380 221,259 0 برنامه توسعه علوم طبیعی 1804010000

417,378 186,099 80,000 30,000 42,435 78,844 1400 1382 پژوهشگاه دانش هاي بنیادي 59.625 7000 مترمربع ایجاد فضاي پژوهشی شامل 
مکانیابی و احداث رصدخانه احداث رصدخانه ملی 1804010001

496,123 460,000 20,000 750 0 15,373 1400 1391 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و 
علوم جوي 31.008 16000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري

احداث و تجهیز ایستگاه هاي 
پژوهشی بوشهر، هرمزگان و 

گیالن
1804010002

62,556 0 7,000 4,500 4,718 46,338 1384 پژوهشگاه شیمی و مهندسی 
شیمی 62556 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804010003

11,491 0 3,000 2,250 2,831 3,410 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی تهران - 
پژوهشکده محیط زیست

11491 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804010004

10,473 0 2,500 1,650 2,831 3,492 1384 پژوهشکده خلیج فارس 10473 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804010005

75,402 0 10,000 7,013 6,601 51,788 1384 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و 
علوم جوي 75402 1 پژوهشگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804010006

38,146 0 12,000 5,250 4,246 16,650 1381 پژوهشگاه دانش هاي بنیادي 38146 1 پژوهشگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804010007

183,737 130,600 30,000 18,750 1,887 2,500 1400 1394 پژوهشگاه دانش هاي بنیادي 59.567
5037.002

3000
1

مترمربع
پروژه

تامین فضاي پژوهشی و فناوري
تامین و خرید تجهیزات

مطالعه و طراحی پایه و تفصیلی 
و احداث و تجهیز طرح چشمه 

نور ایران(شتابگر ملی)
1804010008

10,945 0 3,000 2,250 2,831 2,864 1395 دانشگاه گیالن- پژوهشکده حوزه 
آبی دریاي خزر 10945 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804010009

41,698 0 6,000 4,500 5,661 25,537 0
برنامه مستندسازي روندپیشرفت

علم وفنآوري 1804012000
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

41,698 0 6,000 4,500 5,661 25,537 1384 پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات
ایران 41698 1 پژوهشگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804012001

1,122,515 373,600 201,621 121,950 124,153 301,191 0
برنامه پژوهش وراهبري علم 

وفنآوري 1804014000

243,647 160,000 30,000 16,500 22,828 14,319 1400 1395 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 243647 1 پروژه خرید تجهیزات و ماشین آالت
تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه 

هاي موسسات پژوهشی و پارك 
هاي علم و فناوري

1804014001

51,903 0 4,500 3,375 2,359 41,669 1384 فرهنگستان علوم پزشکی ایران 51903 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1804014002

598,305 200,000 123,321 75,000 73,000 126,984 1400 1391 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 3988.7 150 پروژه تامین فضاي پژوهشی

کمک به تکمیل فضاهاي 
پژوهشی ( تا 2000 متر مربع) 

که حداقل 50 درصد اعتبار آنها 
از سایر منابع یا خیرین تامین 

شده باشد

1804014003

104,690 13,600 15,000 11,250 0 64,840 1399 1385 دانشگاه تربیت مدرس-  پارك 
علم و فن آوري 12.885 8125 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فن آوري

خرید و تکمیل ساختمان پارك 
علم و فنآوري دانشگاه تربیت 

مدرس
1804014004

15,806 0 3,300 2,250 3,774 6,482 1393 دانشگاه سمنان - پارك علم وفن 
آوري

15806 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804014005

18,384 0 6,000 3,375 5,189 3,820 1393
مرکز آموزش عالی تحصیالت 
تکمیلی در علوم پایه زنجان- 

پارك علم و فناوري

18384 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804014006

23,391 0 5,500 3,375 7,096 7,420 1393 * پارك علم وفن آوري آذربایجان 
غربی

23391 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804014007

19,275 0 5,000 3,075 4,718 6,482 1393 دانشگاه تربیت مدرس-  پارك 
علم و فن آوري

19275 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804014008
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

45,114 0 7,000 3,750 5,189 29,175 1382 * پارك علم و فناوري خراسان 
رضوي

45114 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1804014009

2,000 0 2,000 0 0 0 1398 پژوهشکده مطالعات فناوري 2000 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1804014012

18,070,160 5,822,800 2,165,217 1,507,505 1,722,365 6,852,273 0 فصل پژوهشهاي توسعه اي 1805000000

285,086 0 22,000 34,680 11,195 217,211 0
برنامه پشتیبانی علمی وپژوهشی

ازمجلس 1805004000

201,419 0 17,000 30,000 8,895 145,524 1382 مجلس شوراي اسالمی-مرکز 
پژوهشها 201419 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1805004001

83,667 0 5,000 4,680 2,300 71,687 1398 1390 مجلس شوراي اسالمی-مرکز 
پژوهشها 83667 1 پروژه طرح هاي پژوهشی مرکز 

پژوهشهاي مجلس
طرح هاي پژوهشی مرکز 

پژوهشهاي مجلس 1805004002

29,584 0 5,100 3,225 4,623 16,636 0
برنامه توسعه پژوهش هاي 

هنري 1805006000

5,830 0 1,600 1,200 1,887 1,143 1390 پژوهشکده هنر 5830 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1805006001

18,432 0 2,000 1,050 1,321 14,061 1381 فرهنگستان هنر 18432 1 پروژه تعمیرات  اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1805006002

5,322 0 1,500 975 1,415 1,432 1395 پژوهشکده فرهنگ ،هنر و 
معماري 5322 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805006003

4,384,683 1,450,000 644,476 367,785 445,252 1,477,170 0 برنامه توسعه علوم پزشکی 1805007000

287,849 150,000 20,000 7,800 0 110,049 1399 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان فارس - 
بهداشت و درمان

23.987 12000 مترمربع ایجاد فضاي پژوهشی تامین فضاهاي پژوهشی 1805007001

1,780,226 970,000 300,000 94,770 240,000 175,456 1400 1388 انستیتو پاستور ایران 59.341 30000 مترمربع ایجاد فضاي پژوهشی تامین فضاهاي پژوهشی 1805007002
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

247,254 0 28,000 21,000 26,418 171,836 1384 پژوهشگاه رویان 247254 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007003

145,182 0 26,000 19,500 22,448 77,234 1384 پژوهشکده فناوري هاي نوین 
علوم پزشکی-ابن سینا 145182 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007004

13,074 0 1,040 780 1,000 10,254 1384 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 
پژوهشگاه علوم پزشکی مشهد 13074 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007005

45,074 0 1,560 1,170 1,400 40,944 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تهران - مراکز 

تحقیقاتی
45074 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007006

6,262 0 520 390 500 4,852 1385

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی  تهران- مرکز 

تحقیقات علوم و تکنولوژي در 
پزشکی

6262.2 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007007

6,130 0 520 390 500 4,720 1385

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز 

تحقیقات ایمونولوژي ، آسم و 
آلرژي

6130 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007008

18,201 0 1,820 1,365 1,600 13,416 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران -  

ژوهشکده بیماري هاي گوارش و 
کبد

18201.4 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007009

26,696 0 3,640 2,730 3,300 17,026 1385

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی تهران - 

پژوهشکده آنکو لوژي،هماتولوژي 
و سل تراپی

26696.4 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007010

15,999 0 1,300 975 1,200 12,524 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی تهران - 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

15999 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007011
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
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عملکرد 
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دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع
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صره

تب
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ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

6,412 0 520 390 500 5,002 1385 دانشگاه علوم پزشکی تهران - 
مرکز تحقیقات پوست و جذام 6412.2 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007012

6,212 0 520 390 500 4,802 1385
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز 
تحقیقات علوم دارویی کشور

6212.2 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007013

6,237 0 520 390 500 4,827 1385
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی تهران - مرکز 
تحقیقات تروما

6237.2 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007014

50,034 0 7,280 5,460 6,600 30,694 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی 
- پژوهشکده گوارش و کبد

50034 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007015

74,122 0 2,860 47,145 2,600 21,517 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ،درمانی شیراز - 
پژوهشگاه علوم پزشکی شیراز

74122 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007016

23,320 0 3,900 2,926 2,500 13,994 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تبریز - مرکز 
تحقیقات علوم کاربردي دارویی

23320 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007017

9,829 0 1,300 975 1,200 6,354 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ،درمانی شهید بهشتی- 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب

9829 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007018

12,443 0 1,300 975 1,200 8,968 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی ایران -  مرکز 
تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و

گردن

12443 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007019

21,862 0 3,500 2,625 4,057 11,680 1384

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ،درمانی ایران - موسسه 

مطالعات تاریخ پزشکی،طب 
اسالمی و مکمل

21862 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007020
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

24,575 0 3,000 2,250 2,831 16,494 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهید بهشتی -
انستیتو تغذیه

24575 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007021

55,554 0 5,200 3,900 4,700 41,754 1384 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
سل و بیماریهاي ریوي-پژوهش 55554 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007022

10,152 0 1,300 975 1,200 6,677 1384 دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی - مرکز تحقیقات پوست 10152 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007023

37,211 0 6,240 4,680 5,700 20,591 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی 
- پژوهشکده غدد درون ریز

37211 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007024

9,731 0 1,300 975 1,200 6,256 1384
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی - مرکز تحقیقات اورولوژي
(کلیه و مجاري ادرار)1

9731 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007025

13,099 0 1,300 975 1,200 9,624 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهید بهشتی -
مرکز تحقیقات چشم

13099 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007026

6,980 0 1,300 975 1,200 3,505 1385
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی شهید بهشتی- 
پژوهشکده علوم دندان پزشکی

6980 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007027

16,762 0 1,040 780 1,000 13,942 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی استان اصفهان 
- پژوهشگاه علوم پزشکی اصفهان

16762 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007028

8,238 0 780 585 700 6,173 1384
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی کرمان - 
پژوهشگاه علوم پزشکی کرمان

8238 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007029

7,662 0 780 585 700 5,597 1384 دانشگاه علوم پزشکی یزد - 
پژوهشگاه علوم پزشکی یزد 7662 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007030
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

8,128 0 780 585 1,400 5,363 1386
دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی - پژوهشگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشی

8128 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007031

30,122 0 2,236 1,677 2,000 24,209 1391 مرکز تحقیقات قلب و عروق 
اصفهان 30122 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007032

17,411 0 2,860 2,145 5,200 7,206 1392
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و 
درمانی قلب و عروق شهید 
رجایی- مراکز تحقیقاتی

17411 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007033

13,916 0 3,900 2,925 2,000 5,091 1392 سازمان غذا و دارو- مرکز 
تحقیقات حالل 13916 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007034

42,171 0 10,000 7,500 9,435 15,236 1392 جهاد دانشگاهی-مرکز تحقیقات 
سرطان برست 42171 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007035

31,742 0 3,700 2,775 4,246 21,021 1384 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی 31742 1 پژوهشگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007036

327,177 0 20,800 15,600 15,000 275,777 1381 انستیتو پاستور ایران 327177 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007037

266,279 100,000 30,000 15,000 15,000 106,279 1400 1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 3.133 85000 مترمربع احداث و تکمیل فضاهاي تحقیقاتی

کمک  به تکمیل فضاهاي نیمه 
تمام مراکز پژوهشی که 50 در 

صد اعتبار آنها از محل سایر 
منابع تامین شده است

1805007038

77,679 0 20,000 5,850 10,000 41,829 1398 1390 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی
سل و بیماریهاي ریوي-پژوهش 9.71 8000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی

مطالعه و احداث ساختمان 
پژوهشگاه باقر العلوم مرکز 

آموزشی .پژوهشی و درمانی سل
و بیماري هاي ریوي دانشگاه 

شهید بهشتی

1805007039
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
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ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

522,034 230,000 100,000 74,882 24,000 93,152 1399 1386
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تبریز - مرکز 
تحقیقات علوم کاربردي دارویی

17.401 30000 مترمربع ایجاد فضاي پژوهشی
مطالعه و تامین فضاهاي 

پژوهشی 1805007040

6,938 0 1,800 1,350 1,883 1,905 1395 مرکز تحقیقات سنجش سالمت 6938 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007041

15,058 0 4,000 3,000 4,718 3,340 1395 دانشگاه شاهد- مرکز تحقیقات 
نظیم پاسخ هاي ایمنی 15058 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007042

5,910 0 520 390 5,000 0 1396
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی تهران 
-پژوهشکده علوم دندان پزشکی

5910 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007043

1,410 0 520 390 500 0 1396
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی، درمانی تهران 
-پژوهشکده بازتوانی عصبی

1410 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007044

1,410 0 520 390 500 0 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی تهران - مرکز 

حقیقات پوست و سلول هاي 
بنیادي

1410 1 مرکز تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007045

12,404 0 5,000 3,375 4,029 0 1396 موسسه آموزش و پژوهش طب 
انتقال خون

12404 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007046

5,012 0 2,000 1,125 1,887 0 1396 دانشگاه علوم پزشکی یزد -مرکز 
تحقیقات سالمت و ایمنی غذا

5012 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007047

6,000 0 6,000 0 0 0 1398 آزمایشگاه ملی نقشه برداري مغز 6000 1 آزمایشگاه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین آالت 1805007050

1,500 0 1,500 0 0 0 1398 دانشگاه شاهد-مرکز کارآزمایی 
بالینی طب سنتی 1500 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات

تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1805007051

59,926 0 8,250 5,625 8,492 37,559 0
برنامه توسعه علوم گیاهان 

دارویی 1805009000
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
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1396

دوران برنامه 
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

36,650 0 3,850 2,625 5,661 24,514 1384 مرکز تحقیقات گیاهان داروئی 36650 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805009001

20,501 0 2,750 1,875 2,831 13,045 1384 دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات 
گیاهان دارویی 20501 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805009002

2,775 0 1,650 1,125 0 0 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی ، درمانی استان 

کهکیلویه و بویراحمد -مرکز 
تحقیقات گیاهان دارویی

2775 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805009003

3,794,742 894,500 449,829 340,283 477,106 1,633,024 0
برنامه توسعه علوم مهندسی 

وفنآوري 1805010000

324,593 73,000 27,000 18,750 28,305 177,538 1400 1387 جهاد دانشگاهی 16.23 20000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی وفنآوري
احداث پارك علم و فناوري 

استان کرمانشاه 1805010001

248,750 80,000 40,000 30,000 33,148 65,602 1399 1391 جهاد دانشگاهی 35.536 7000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري

احداث و تجهیز پژوهشکده 
بیوتکنولوژي رویان 

اصفهان(7000 متر از محل 
منابع عمومی و 10000 متر از 

محل سایر منابع)

1805010002

158,542 20,000 20,000 15,000 33,005 70,537 1399 1391 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژي
پیشرفته و علوم محیطی 30.153 5258 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري

احداث و تجهیز ساختمان حیوان
خانه، فضاي پژوهشی پارك علم 

و فناوري
1805010003

77,905 0 20,000 11,250 19,000 27,655 1398 1391 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
ایران 24.338 3201 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري

احداث و تجهیز ساختمان کارگاه
تجاري سازي 1805010004

102,960 60,000 1,000 750 944 40,266 1400 1388 جهاد دانشگاهی 34.32 3000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی وفنآوري
احداث و تجهیز مرکز سلول 

درمان پژوهشکده رویان 1805010005
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
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عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام
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مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

350,597 150,000 50,000 37,500 51,893 61,204 1400 1391 دانشگاه تهران - موسسه 
ژئوفیزیک 33.122 10585 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري

احداث و تجهیز( مرکز پیش 
بینی نشانگرهاي زلزله، 

ایستگاهها و رصدخانه ها) و 
توسعه و تجهیز( شبکه ها و 

ایستگاههاي لرزه نگاري)

1805010006

185,229 0 5,000 18,000 17,000 145,229 1398 1391 سازمان پژوهشهاي علمی و 
صنعتی ایران 37.046 5000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري احداث واحدهاي فناور مرکز 1805010007

437,620 95,000 55,000 30,000 75,000 182,620 1399 1378 پژوهشگاه بین المللی زلزله 
شناسی و مهندسی زلزله

54.078
5000

8000
1

مترمربع
مرکز

ایجاد فضاي پژوهشی
تکمیل و تجهیز تامین فضاهاي پژوهشی 1805010008

9,584 0 100 75 0 9,409 1398 1387 موسسه پژوهشی علوم و فناوري 
رنگ و پوشش 3.195 3000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی وفنآوري تامین فضاي پژوهشی و فناوري 1805010009

75,617 0 8,500 5,625 7,076 54,416 1384 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
ایران 75617 1 پژوهشگاه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010011

130,110 0 15,000 15,000 18,870 81,240 1384 جهاد دانشگاهی - سایر مراکز 
تحقیقاتی وابسته 130110 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010012

74,484 0 8,000 5,250 19,105 42,129 1381 جهاد دانشگاهی 74484 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010013

56,979 0 6,000 3,750 4,718 42,511 1384 پژوهشگاه بین المللی زلزله 
شناسی و مهندسی زلزله 56979 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010014

31,622 0 8,000 5,250 6,605 11,767 1384 موسسه پژوهشی علوم و فناوري 
رنگ و پوشش 31622 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010015

59,914 0 3,500 2,250 2,831 51,333 1381 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژي
پیشرفته و علوم محیطی 59914 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010016

60,896 0 6,500 3,375 4,246 46,775 1381 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و
زیست فناوري 60896 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010017
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

36,702 0 4,000 3,375 6,133 23,194 1386 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 
پژوهشکده فناوریهاي نو 36702 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010018

101,858 0 35,000 24,750 26,379 15,729 1390 دانشگاه تهران - موسسه 
ژئوفیزیک 101858 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010019

18,869 0 4,000 3,000 3,774 8,095 1390 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 18869 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010020

203,041 0 28,000 21,000 26,418 127,623 1381 سازمان پژوهشهاي علمی و 
صنعتی ایران

189500
13541

1
1

مرکز
سازمان

تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
محوطه سازي

تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات
و محوطه سازي و تاسیسات 

زیربنایی
1805010021

281,116 100,000 23,629 24,375 4,000 129,112 1400 1386 جهاد دانشگاهی 5622.32 50 پروژه ایجاد فضاي پژوهشی

کمک به تکمیل فضاهاي نیمه 
تمام مراکز پژوهشی (تا 2000 
مترمربع) که 50 درصد اعتبار 
آنها از محل سایر منابع تامین 

شده است

1805010022

433,388 268,000 18,000 15,000 22,644 109,744 1400 1387 جهاد دانشگاهی 21.669 20000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی وفنآوري
مطالعه و احداث زیست  بانک 

ملی کشور 1805010023

10,239 0 2,600 1,950 3,302 2,387 1395 پژوهشکده فناوري اطالعات و 
ارتباطات 10239 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010024

49,990 0 12,000 8,250 10,379 19,361 1384 پژوهشگاه مواد و انرژي 49990 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010025

198,788 48,500 36,000 30,000 26,865 57,423 1400 1386 پژوهشگاه هوا فضا 19.879 10000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري تامین فضاهاي پژوهشی 1805010026

64,338 0 5,000 5,625 23,588 30,125 1384 پژوهشگاه هوا فضا 64338 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010027

5,511 0 2,500 1,133 1,878 0 1396 پژوهشکده فناوري ارتباطات و 
اطالعات

5511 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805010028
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,000 0 2,000 0 0 0 1398 مرکز تحقیقات بین المللی بادگیر 
یزد

2000 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
ماشین آالت

تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1805010029

2,000 0 2,000 0 0 0 1398 پژوهشکده برق و الکترونیک 2000 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات
تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1805010030

1,500 0 1,500 0 0 0 1398 پژوهشکده توسعه تکنولوژي 
صنعتی شریف 1500 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات

تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1805010031

106,812 0 25,200 15,300 20,695 45,617 0 برنامه توسعه علوم کشاورزي 1805011000

43,981 0 7,000 5,250 6,810 24,921 1385 دانشگاه زابل-پژوهشکده 
کشاورزي 43981 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805011001

22,624 0 3,900 2,925 4,450 11,349 1385 دانشگاه ارومیه - پژوهشکده 
مطالعات دریاچه ارومیه 22624 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805011002

16,381 0 3,500 2,625 3,774 6,482 1393

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعی ساري -پژوهشکده ژنتیک

و زیست فناوري کشاورزي 
طبرستان

16381 1 پژوهشکده تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805011003

13,639 0 4,000 3,000 3,774 2,865 1395
دانشگاه شهید باهنر کرمان- 
پژوهشکده فناوري تولیدات 

گیاهی
13639 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805011004

10,187 0 6,800 1,500 1,887 0 1396 موسسه تحقیقات برنج کشور 10187 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805011005

6,263,961 2,602,100 744,000 523,077 569,305 1,825,479 0 برنامه توسعه فن آفرینی 1805012000

13,871 0 2,500 1,875 3,396 6,100 1393 دانشگاه شهید بهشتی-پردیس 
زیرآب سوادکوه 13871 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012001

17,319 0 2,400 1,800 2,736 10,383 1382 موسسه کار و تامین اجتماعی 17319 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی، تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012002
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

24,944 0 6,000 3,375 5,189 10,380 1392 * پارك علم و فناوري خوزستان 24944 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012003

25,809 0 7,000 4,125 5,189 9,495 1392 * پارك علم و فناوري هرمزگان 25809 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012004

22,489 0 6,000 2,475 3,774 10,240 1392 * پارك علم و فناوري خراسان 
شمالی

22489 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012005

27,921 0 7,000 4,125 6,274 10,522 1392 * پارك علم و فناوري مازندران 27921 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012006

23,239 0 5,500 2,775 4,246 10,718 1392 * پارك علم و فناوري چهارمحال و 
بختیاري

23239 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012007

20,552 0 5,000 2,475 3,774 9,303 1392 * پارك علم و فناوري قم 20552 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012008

22,078 0 6,000 3,000 3,774 9,304 1392 * پارك علم و فناوري خراسان 
جنوبی

22078 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012009

22,408 0 7,000 4,500 6,133 4,775 1392 * پارك علم و فناوري سیستان و 
بلوچستان

22408 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012010

20,069 0 5,500 2,250 3,396 8,923 1392 * پارك علم و فناوري ایالم 20069 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012011

34,659 0 15,000 3,750 5,189 10,720 1392 * پارك علم و فناوري کردستان 34659 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012012

228,935 25,000 35,000 30,000 23,588 115,347 1399 1370 * پارك علم و فناوري فارس 9.539 24000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فن آوري
تامین فضاهاي پژوهشی و فن 

آوري 1805012015

98,986 20,000 10,000 7,500 14,142 47,344 1399 1385 * پارك علم و فناوري مرکزي 12.373 8000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فن آوري
تامین فضاهاي پژوهشی و فن 

آوري 1805012017
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

796,531 20,000 60,000 45,000 94,295 577,236 1399 1378 شهرك علمی،تحقیقاتی اصفهان 9.631
7215.789

40000
57

مترمربع
هکتار

تامین فضاهاي پژوهشی و فن آوري

محوطه سازي

تامین فضاهاي پژوهشی و فن 
آوري 1805012019

31,754 0 7,000 3,750 5,661 15,343 1385 پارك فناوري پردیس 31754 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012020

41,930 0 7,000 4,448 4,246 26,236 1382 * پارك علم و فناوري فارس 41930 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012021

26,738 0 5,000 2,775 4,246 14,717 1382 * پارك علم و فناوري مرکزي 26738 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012022

36,435 0 5,000 3,375 3,774 24,286 1382 * پارك علم و فناوري گیالن 36435 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012023

28,489 0 5,000 2,625 3,774 17,090 1382 * پارك علم و فناوري سمنان 28489 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012024

47,832 0 7,000 9,529 4,718 26,585 1382 * پارك علم و فناوري یزد 47832 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012025

48,196 0 6,000 2,475 3,818 35,903 1382 * پارك علم و فناوري آذربایجان 
شرقی

48196 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012026

61,115 0 8,000 4,125 5,187 43,803 1381 شهرك علمی،تحقیقاتی اصفهان 61115 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012027

247,431 30,000 30,000 30,000 51,860 105,571 1400 1387 * پارك علم و فناوري همدان 24.743 10000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی وفنآوري تامین فضاي پژوهشی و فناوري 1805012028

342,045 20,000 40,000 44,550 94,000 143,495 1399 1387 * پارك علم و فناوري خلیج فارس 
(بوشهر) 34.205 10000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی وفنآوري تامین فضاي پژوهشی و فناوري 1805012029

22,102 0 100 75 0 21,927 1398 1387 موزه ملی علوم و فناوري 
جمهوري اسالمی ایران 4.42 5000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی وفنآوري

مطالعه و احداث موزه علوم و 
فناوري 1805012030
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دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
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عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
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واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

377,628 175,000 20,000 750 10,379 171,499 1400 1387 پارك زیست فناوري خلیج فارس 
(قشم) 18.881 20000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی وفنآوري

احداث و تجهیز پارك زیست 
فناوري خلیج فارس 1805012031

557,694 370,000 50,000 22,500 33,662 81,532 1400 1384 دانشگاه تهران- پارك علم و فن 
آوري 27.885 20000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی وفنآوري

توسعه پارك علم و فناوري 
دانشگاه تهران 1805012032

69,799 0 7,000 7,500 11,322 43,977 1390 موزه ملی علوم و فناوري 
جمهوري اسالمی ایران 69799 1 مرکز خرید و ساخت تجهیزات و آثار 

موزه اي خرید تجهیزات و آثار موزه اي 1805012033

15,211 0 4,500 1,875 2,831 6,005 1390 * پارك علم و فناوري کرمان 15211 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012034

122,261 20,000 20,000 15,000 23,570 43,691 1399 1391 * پارك علم و فناوري خراسان 
شمالی 24.452 5000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري

احداث و تجهیز پارك علم و 
فناوري 1805012035

126,309 60,000 30,000 15,000 824 20,485 1399 1391 * پارك علم و فناوري هرمزگان 25.262 5000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري
احداث پارك علم و فناوري 

استان هرمزگان 1805012036

69,850 47,100 1,000 9,750 6,000 6,000 1400 1391 پارك فناوري پردیس 34.925 2000 مترمربع ایجاد آزمایشگاه
مطالعه و احداث آزمایشگاه 

نانومترولوژي 1805012037

111,558 0 20,000 11,250 18,870 61,438 1398 1391 * پارك علم و فناوري لرستان 22.312 5000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري
احداث پارك علم و فناوري 

لرستان 1805012038

125,338 53,000 30,000 18,750 23,588 0 1400 1391 * پارك علم و فناوري خراسان 
جنوبی 25.068 5000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري

احداث پارك علم و فناوري 
خراسان جنوبی 1805012039

21,758 0 4,000 4,125 6,228 7,405 1393 پارك زیست فناوري خلیج فارس 
(قشم)

21758 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012040

23,545 0 5,000 3,375 5,189 9,981 1393 * پارك علم و فناوري گلستان 23545 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012041

19,817 0 6,000 2,625 3,774 7,418 1393 * پارك علم و فن آوري قزوین 19817 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012042
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23,695 0 6,000 4,125 6,133 7,437 1393 * پارك علم و فناوري خلیج فارس 
(بوشهر)

23695 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012043

23,106 0 6,000 3,450 5,284 8,372 1393 * پارك علم و فناوري لرستان 23106 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012044

36,687 0 6,000 17,475 3,774 9,438 1393 * پارك علم و فناوري همدان 36687 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012045

11,990 0 5,000 2,250 2,831 1,909 1395 دانشگاه صنعتی شریف -پارك 
علم و فناوري

11990 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012046

43,041 0 9,000 6,750 14,145 13,146 1393 دانشگاه تهران- پارك علم و فن 
آوري

43041 1 پارك تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012047

122,892 52,000 38,000 18,750 14,142 0 1400 1387 * پارك علم وفن آوري آذربایجان 
غربی 12.289 10000 مترمربع تأمین فضاهاي پژوهشی و فناوري

احداث پارك علم و فناوري 
آذربایجان غربی 1805012048

13,093 0 5,000 3,375 4,718 0 1396 * پارك علم وفن آوري کرمانشاه 13093 1 پارك تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012049

8,706 0 4,000 1,875 2,831 0 1396 * پارك علم و فناوري البرز 8706 1 پارك تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012050

9,856 0 5,000 2,025 2,831 0 1396 * پارك علم و فناوري اردبیل 9856 1 پارك تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت و محوطه سازي

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805012051

181,250 155,000 15,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري اردبیل 36.25 5000 مترمربع تامین فضاي پژوهشی و فناوري
تأمین فضاي پژوهش و فناوري 

پارك علم و فناوري استان 
اردبیل

1805012054

181,250 150,000 20,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري ایالم 36.25 5000 مترمربع تأمین فضاي پژوهشی و فناوري
تأمین فضاي پژوهش و فناوري 
پارك علم و فناوري استان ایالم 1805012055
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181,250 150,000 20,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري چهارمحال و 
بختیاري 36.25 5000 مترمربع تأمین فضاي پژوهشی و فناوري

تأمین فضاي پژوهش و فناوري 
پارك علم و فناوري استان  چهار

محال و بختیاري
1805012056

181,250 150,000 20,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري خوزستان 36.25 5000 مترمربع تامین فضاي پژوهشی و فناوري
تأمین فضاي پژوهش و فناوري 

پارك علم و فناوري استان 
خوزستان

1805012057

181,250 165,000 5,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري زنجان 36.25 5000 مترمربع تأمین فضاي پژوهشی و فناوري
تأمین فضاي پژوهش و فناوري 

پارك علم و فناوري استان 
زنجان

1805012058

181,250 155,000 15,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري سیستان و 
بلوچستان 36.25 5000 مترمربع تأمین فضاي پژوهشی و فناوري

تأمین فضاي پژوهش و فناوري 
پارك علم و فناوري استان 

سیستان و بلوچستان
1805012059

181,250 155,000 15,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري کردستان 36.25 5000 مترمربع تأمین فضاي پژوهشی و فناوري
تأمین فضاي پژوهش و فناوري 

پارك علم و فناوري استان 
کردستان

1805012060

181,250 165,000 5,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري کهگیلویه و 
بویر احمد 36.25 5000 مترمربع تأمین فضاي پژوهشی و فناوري

تأمین فضاي پژوهش و فناوري 
پارك علم و فناوري استان 

کهگیلویه و بویر احمد
1805012061

181,250 160,000 10,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري گلستان 36.25 5000 مترمربع تامین فضاي پژوهشی و فناوري
تأمین فضاي پژوهش و فناوري 

پارك علم و فناوري استان 
گلستان

1805012062

181,250 145,000 25,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري مازندران 36.25 5000 مترمربع تامین فضاي پژوهشی و فناوري
تأمین فضاي پژوهش و فناوري 

پارك علم و فناوري استان 
مازندران

1805012063

181,250 160,000 10,000 11,250 0 0 1400 1397 پارك علم و فناوري قم 36.25 5000 مترمربع تأمین فضاي پژوهشی و فناوري
تأمین فضاي پژوهش و فناوري 
پارك علم و فناوري استان قم 1805012064
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2,500 0 2,500 0 0 0 1398 پارك علم و فناوري کهگیلویه و 
بویر احمد 2500 1 پارك تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات

تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1805012065

183,383 0 20,700 14,025 47,853 100,805 0
برنامه حفظ،معرفی وانتشارعلم 

وفنآوري 1805013000

39,687 0 3,000 2,250 2,831 31,606 1384 مرکز منطقه اي اطالع رسانی 
علوم و فناوري 39687 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805013001

39,799 0 4,000 3,000 4,718 28,081 1385 جهاد دانشگاهی - کمک به 
خبرگزاري دانشجویان ایران 39799 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805013002

67,427 0 7,000 5,250 34,910 20,267 1390 موسسه عالی آموزش وپژوهش 
مدیریت و برنامه ریزي 67427 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تامین تجهیزات و تعمیرات 
اساسی ساختمان ها 1805013003

21,218 0 2,200 1,650 2,563 14,805 1384 سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی و اسالمی 21218 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805013005

13,252 0 2,500 1,875 2,831 6,046 1390 پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 13252 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805013006

2,000 0 2,000 0 0 0 1398 مرکز نشر دانشگاهی 2000 1 مرکز تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
ماشین آالت

تعمیرات اساسی، تأمین 
تجهیزات و ماشین  آالت 1805013007

18,118 0 3,000 2,250 3,772 9,096 0
برنامه حمایت ازپژوهشگران 

وفنآوران 1805014000

18,118 0 3,000 2,250 3,772 9,096 1384 صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشور 18118 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی وخرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805014001

46,771 0 10,500 7,500 11,133 17,638 0
برنامه حمایت ازتوسعه زیست 

فنآوري 1805015000

40,413 0 8,000 6,000 8,775 17,638 1390 زیست بانک 40413 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805015001
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6,358 0 2,500 1,500 2,358 0 1396 ستاد توسعه زیست فناوري 6358 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805015002

2,177,322 876,200 136,162 112,200 25,331 1,027,429 0
برنامه حمایت ازتوسعه علوم 

وفنآوري هاي نوین 1805016000

228,850 200,000 10,000 7,800 0 11,050 1400 1391
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی 
- اجراي برنامه هاي آموزشی

32.693 7000 مترمربع ایجاد فضاي پژوهشی
احداث دانشکده فن آوري هاي 

نوین 1805016001

101,308 0 1,162 975 2,359 96,812 1398 1381 سازمان آموزش فنی و حرفه اي 50654 2 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 

اطالعات در آموزش فنی و حرفه
اي

1805016004

830,592 0 36,000 30,000 12,896 751,696 1398 1381 وزارت آموزش و پرورش 276864 3 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در آموزش و پرورش 1805016005

782,423 594,200 20,000 22,800 3,000 142,423 1399 1381 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی 
ایران 782423 1 پروژه تحقیقات فنى

گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در نیروي انتظامی 1805016006

47,149 0 9,000 5,625 7,076 25,448 1387 معاونت علمی و فناوري رییس 
جمهور

47149 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی، تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1805016007

187,000 82,000 60,000 45,000 0 0 1399 1396 سازمان اداري و استخدامی کشور 187000 1 پروژه تحقیقات فنی
گسترش فناوري ارتباطات و 
اطالعات در سازمان اداري و 

استخدامی کشور
1805016009

575,428 0 59,000 54,030 72,329 390,069 0
برنامه حمایت ازتوسعه فنآوري 

نانو 1805017000

575,428 0 59,000 54,030 72,329 390,069 1398 1384 ستاد ویژه توسعه فناوري نانو 311.042 1850 پروژه توسعه فناوري توسعه فناوري نانو 1805017001

31,990 0 3,000 2,250 2,829 23,911 0
برنامه حمایت ازتوسعه وارتقاي 

سرمایه هاي انسانی 1805019000
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31,990 0 3,000 2,250 2,829 23,911 1385 بنیاد ملی نخبگان 31990 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805019001

41,854 0 4,000 2,775 4,450 30,629 0
برنامه حمایت ازهمکاري 
هاودیپلماسی علم وفنآوري 1805021000

15,743 0 2,500 1,650 2,563 9,030 1384 مرکز مطالعات و همکاریهاي 
علمی بین المللی 15743 1 مرکز تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805021001

26,111 0 1,500 1,125 1,887 21,599 1384 بنیاد ایران شناسی 26111 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات
تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1805021002

70,500 0 30,000 22,500 18,000 0 0
برنامه پژوهش هاي توسعه اي 

فرهنگی-دینی 1805022000

70,500 0 30,000 22,500 18,000 0 1396 موسسه پژوهشی و فرهنگی 
انقالب اسالمی

70500 1 مرکز تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات 
و ماشین آالت

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1805022001

2,501,997 942,604 310,016 129,944 231,277 888,156 0
فصل تحقیق وتوسعه در امور 

آموزش و پژوهش 1806000000

2,501,997 942,604 310,016 129,944 231,277 888,156 0 برنامه پژوهش هاي کاربردي 1806001000

356,503 178,723 28,277 7,500 18,867 123,136 1404 1370 دانشگاه تهران 12.461 28610 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فن آوري تامین فضاهاي پژوهشی 1806001001

116,631 31,148 18,852 7,500 18,177 40,954 1400 1387 دانشگاه تربیت مدرس 29.158 4000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فن آوري
مطالعه و احداث گلخانه 

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي 1806001002

66,527 0 18,852 14,250 13,140 20,285 1398 1390 * دانشگاه مراغه 33.264 2000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري
احداث گلخانه تحقیقاتی و 

آموزشی 1806001005

90,345 31,057 19,794 750 6,212 32,532 1399 1391 دانشگاه شیراز 20.533 4400 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري

احداث و تجهیز مرکز تحقیقات 
خشکسالی، پژوهشکده تولیدات 

کشاورزي و پژوهشکده نفت و 
پتروشیمی

1806001006
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115,979 47,000 15,000 7,500 18,435 28,044 1400 1391 دانشگاه گیالن 23.196 5000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري
احداث و تجهیز پژوهشکده حوزه

آبی خزر 1806001007

201,671 133,723 28,277 7,500 12,677 19,494 1403 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران 33.612 6000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري
احداث و تجهیز مرکز تحقیقات 

فناوري مهندسی مکانیک 1806001008

72,939 11,148 18,852 7,500 20,406 15,033 1399 1391 دانشگاه زنجان 25.865 2820 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري
احداث و تجهیز گلخانه 

تحقیقاتی و پژوهشی (50درصد 
سایر منابع)

1806001010

58,734 29,812 10,188 750 0 17,984 1400 1391 دانشگاه شهید بهشتی 29.367 2000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري
احداث و تجهیز پژوهشکده علوم

محیطی در پردیس ولنجک 1806001011

149,874 26,148 18,851 7,500 26,255 71,120 1399 1391 دانشگاه کاشان 24.979 6000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري احداث و تجهیز پژوهشکده فرش 1806001012

318,001 299,812 188 750 0 17,251 1405 1392 دانشگاه صنعتی شریف 31.8 10000 مترمربع تامین فضاهاي پژوهشی و فناوري
احداث پژوهشکده شهید رضایی 

دانشگاه صنعتی شریف 1806001013

931,500 154,033 130,000 66,376 93,200 487,891 1399 1379 پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي 931500 1 پروژه تکمیل و تجهیز ساختمان
توسعه، تکمیل و تجهیز 
تحقیقات بیوتکنولوژي 1806001015

3,468 0 200 119 285 2,864 1387 موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و 
ارتباطات

3468 1 پروژه تعمیرات اساسی، تامین تجهیزات و
ماشین آالت

تعمیر و تامین تجهیزات و 
ماشین آالت 1806001016

19,825 0 2,685 1,949 3,623 11,568 1384 موسسه پژوهش و برنامه ریزي 
آموزش عالی 19825 1 موسسه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات

تعمیرات اساسی و خرید 
تجهیزات و ماشین آالت 1806001017

1,317,734 0 45,000 22,500 11,167 1,239,067 0 فصل امداد و نجات 1901000000

1,317,734 0 45,000 22,500 11,167 1,239,067 0
برنامه ارایه خدمات امدادونجات 
به آسیب دیدگان حوادث وسوانح 1901002000

1,317,734 0 45,000 22,500 11,167 1,239,067 1369 جمعیت هالل احمر جمهوري 
اسالمی ایران

42507.548 31 استان و ستاد تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
مراکز ستادي و پایگاههاي امدادي

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1901002001

9,035,119 2,060,000 642,102 346,577 316,039 5,670,401 0 فصل حمایتی 1903000000
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

2,908,570 0 239,000 179,250 153,474 2,336,846 0
برنامه ارایه خدمات 

اجتماعی،فرهنگی،ورزشی به 
ایثارگران

1903002000

2,658,150 0 230,000 172,500 149,211 2,106,439 1399 1387 بنیاد شهید و امور ایثارگران 10.633 250000 مترمربع مراکز فرهنگی ورزشی و توانبخشی
مراکز فرهنگی ورزشی و 

توانبخشی 1903002001

150,182 0 3,000 2,250 1,421 143,511 1379 بنیاد شهید و امور ایثارگران
4099.182

2727.273

22

22

مرکز

مرکز

تامین تجهیزات و ماشین آالت 
آسایشگاها و مراکز باز توانی 

جانبازان
تعمیرات اساسی آسایشگاه هاي 

جانبازان

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1903002002

100,238 0 6,000 4,500 2,842 86,896 1381 بنیاد شهید و امور ایثارگران 2820.49
2191.41

20
20

مرکز (ستاد)
مرکز (ستاد)

تجهیز مراکز اداري وفرهنگی
تعمیرات اساسی مراکز اداري 

وفرهنگی

تعمیرات ساختمان و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1903002003

14,699 0 600 450 779 12,870 0
برنامه پیشگیري ازسوء مصرف 

موادمخدروروانگردان 1903003000

14,699 0 600 450 779 12,870 1383 ستاد مبارزه با مواد مخدر 14699 1 ستاد تعمیرات ساختمان وتامین 
تجهیزات و ماشین االت

تعمیر ات ساختمان وتامین، 
تجهیزات وماشین االت 1903003001

5,438,033 2,030,000 365,001 141,001 138,306 2,763,725 0
برنامه توسعه خدمات فرهنگی 

واجتماعی نیروي کار 1903009000

1,792,716 1,700,000 1 1 0 92,714 1400 1391 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8.127 220600 مترمربع ایجاد فضاهاي ورزشی
احداث و تجهیز مجموعه هاي 

ورزشی، فرهنگی و رفاهی 
کارگران

1903009001

3,572,853 330,000 350,000 135,000 134,540 2,623,313 1400 1373 * وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1.101
13.986

651085
204223

مترمربع
مترمربع

فضاهاي روباز ورزشی
فضاهاي سرپوشیده ورزشی

ایجاد، توسعه، تعمیر، نگهداري، 
تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی، 

فرهنگی و تفریحی
1903009002

72,464 0 15,000 6,000 3,766 47,698 1383 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 72464 1 پروژه تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین االت

تعمیر ات اساسی و تامین، 
تجهیزات وماشین االت 1903009003
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مبالغ به میلیون ریال



دوران برنامه ششم عملکرد شماره
جمع کل پیش بینی 

سالهاي بعد برآورد 1398 ابالغ 
1397

عملکرد 
1396

دوران برنامه 
پنجم و قبل از

آن

سال 
اتمام

سال 
شروع

19 
صره

تب
نی
ستا

ا عنوان دستگاه هزینه 
واحد

مقدار واحد اهداف کمی طرح عنوان  طبقه بندي

105,575 30,000 15,000 12,750 15,104 32,721 0
برنامه حمایت ازکودکان 

ونوجوانان 1903018000

105,575 30,000 15,000 12,750 15,104 32,721 1399 1391 * سازمان بهزیستی کشور 35192 3 مرکز احداث ساختمان
احداث سه مرکز نگهداري 
کودکان بی سرپرست در 

کرمانشاه
1903018001

568,242 0 22,501 13,126 8,376 524,239 0
برنامه حمایت ازخانواده وزنان 

سرپرست خانوار 1903019000

568,242 0 22,501 13,126 8,376 524,239 1362 کمیته امداد امام خمینی(ره) 
-کمک

18330.387 31 استان و ستاد تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
و ماشین االت

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1903019002

397,470 25,000 113,000 32,250 23,646 203,574 0 فصل توانبخشی 1904000000

397,470 25,000 113,000 32,250 23,646 203,574 0
برنامه ارایه خدمات توانبخشی به

نیازمندان 1904003000

174,872 5,000 80,000 18,000 15,152 56,720 1400 1391 سازمان بهزیستی کشور 174872 1 پروژه خرید تجهیزات تامین تجهیزات توانبخشی 1904003001

144,164 0 26,000 6,000 7,614 104,550 1362 سازمان بهزیستی کشور 72082 2 ستاد تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات 
مراکز اجرائی

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت 1904003002

78,434 20,000 7,000 8,250 880 42,304 1399 1391 * سازمان بهزیستی کشور 19.609 4000 مترمربع ایجاد فضاي توانبخشی و اردوگاه
تکمیل مرکز جامع توانبخشی و 
اردوگاه هاي فرهنگی و تربیتی 

قم
1904003003

5,816,933,795 3,759,920,349 248,079,997 175,854,471 223,321,890 1,409,757,090 جمع

اعتبارات طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي مندرج در این جدول پس از کسر اعتبار ناشی از اجراي تبصره 19 این قانون و سایر کسورات قانونی، ابالغ، مبادله و تخصیص داده می شود. ابالغ و تخصیص اعتبارات طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي مشمول 
تبصره 19 این قانون مندرج در این جدول، با توجه به مکلف بودن دستگاه هاي اجرایی، منوط به اجراي فرآیند تصریح شده در تبصره مذکور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد
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 ومدقسمت 

 طرح هاي مشارکت عمومی خصوصی 

 19موضوع تبصره 

 

 
 



 



  
      301 

 

  19خصوصی موضوع  تبصره  -هاي مشارکت عمومیفهرست پروژه
 ارقام به میلیون ریال    

  برآورد اعتبار مورد نیاز   معرفی شده تعداد پروژه  عنوان بخش  ردیف

 73,675,000  22  آب و فاضالب  1
 164,890,000  13  انرژي 2
 431,127,542  43  زیرساخت حمل و نقل 3
 60,500,000  6  حمل و نقل شهري 4
 1,271,500  96  بناهاي تاریخی و میراث فرهنگی 5
 1,016,750  33  زیرساخت هاي گردشگري 6
 4,485,000  7  مجتمع هاي فرهنگی و هنري 7
 2,715,064  49  زیرساخت ورزشی 8
 6,988,300  10  مجتمع بیمارستانی 9
 6,718,000  22  آموزش و پرورش عمومی 10
 12,500,000  2  ارتباطات و فناوري اطالعات 11
 11,773,788  5  زیرساخت صنعت، معدن و بازرگانی 12
 7,030,000  13  کشاورزي 13
 67,657,710  22  توسعه منابع آب 14
 6,200,000  33  متفرقه 15

 858,548,654  376  مجموع  
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

  آب و فاضالب

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002039  1
  بجنورد

ایجاد تاسیسات فاضالب 
  خراسان شمالی  شهر بجنورد

شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان 

  شمالی
  تصفیه خانه  83

افزایش جمعیت تحت 
پوشش تاسیسات 

  فاضالب
 2,700,000 160  هزار نفر

هر شایجاد تاسیسات فاضالب   1503002103 2
  ساوه

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   استان مرکزي  شهر ساوه

  تصفیه خانه  58  استان مرکزي
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 1,900,000 190  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002104 3
  سبزوار

ایجاد تاسیسات فاضالب 
  خراسان رضوي  شهر سبزوار

شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان 

  رضوي 
  تصفیه خانه  90

افزایش جمعیت تحت 
پوشش تاسیسات 

  فاضالب
 6,560,000 178  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002107 4
  سربیشه

ایجاد تاسیسات فاضالب 
  خراسان جنوبی  شهر سربیشه

شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان 

  جنوبی 
  تصفیه خانه  44

افزایش جمعیت تحت 
پوشش تاسیسات 

  فاضالب
 270,000 3  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002116 5
  شاهرود

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   سمنان  شهر شاهرود

  تصفیه خانه  86  سمنان
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 1,640,000 55  هزار نفر

تاسیسات فاضالب شهر ایجاد   1503002125 6
  طرقبه

ایجاد تاسیسات فاضالب 
  خراسان رضوي  شهر طرقبه

شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان 

  رضوي 
  تصفیه خانه  17

افزایش جمعیت تحت 
پوشش تاسیسات 

  فاضالب
 1,190,000 128  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002130 7
  قاین

ایجاد تاسیسات فاضالب 
  خراسان جنوبی  شهر قاین

شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان 

  جنوبی 
  تصفیه خانه  35

افزایش جمعیت تحت 
پوشش تاسیسات 

  فاضالب
 810,000 65  هزار نفر
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002166 8
  مالرد

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   تهران  شهر مالرد

  تصفیه خانه  23  تهران
 افزایش جمعیت تحت

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 2,200,000 582  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاصالب شهر   1503002001 9
  کرمان

ایجاد تاسیسات فاصالب 
شرکت آب و فاضالب   کرمان  شهر کرمان

  تصفیه خانه  86  کرمان
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 10,380,000  305  هزار نفر

فاضالب شهر ایجاد تاسیسات   1503002024 10
  ابرکوه

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   یزد  شهر ابرکوه

  تصفیه خانه  29  یزد
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 840,000  35  هزار نفر

11 1503002025  
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

  اراك

برداري از فاز اجرا و بهره
) و تاسیسات هضم 4(

  )4و  3لجن فاز (
شرکت آب و فاضالب   مرکزي

  تصفیه خانه  90  مرکزي
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 2,450,000  400  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002053 12
  بیرجند

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   خراسان جنوبی  شهر بیرجند

  تصفیه خانه  79  خراسان جنوبی
افزایش جمعیت تحت 

تاسیسات پوشش 
  فاضالب

 2,000,000  180  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002064 13
  تهران

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   تهران  شهر تهران

  تصفیه خانه  53  تهران
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 9,000,000  3،500  هزار نفر

هر شایجاد تاسیسات فاضالب   1503002068 14
  جدید پردیس

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   تهران  شهر جدید پردیس

  تصفیه خانه  89  تهران
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 1,450,000  100  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002081 15
  دامغان

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   سمنان  شهر دامغان

  تصفیه خانه  48  سمنان
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 580,000  86  هزار نفر
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002092 16
  رباط کریم

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   تهران  شهر رباط کریم

  تصفیه خانه  35  تهران
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 1,350,000  186  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002117 17
  شهریار

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   تهران  شهر شهریار

  تصفیه خانه  29  تهران
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 2,255,000  538  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002132 18
  قدیم و جدید هشتگرد

شبکه جمع آوري  اجراي
خطوط انتقال و احداث 
مدول اول تصفیه خانه 
  فاضالب شهر هشتگرد

شرکت آب و فاضالب   البرز
  تصفیه خانه  12  البرز

افزایش جمعیت تحت 
پوشش تاسیسات 

  فاضالب
 2,060,000  180  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب شهر   1503002134 19
  قزوین

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   قزوین  شهر قزوین

  تصفیه خانه  81  قزوین
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 2,040,000  350  هزار نفر

ایجاد تاسیسات فاضالب   1503002190 20
  شهریزد

ایجاد تاسیسات فاضالب 
شرکت آب و فاضالب   یزد  شهریزد

  تصفیه خانه  76  یزد
افزایش جمعیت تحت 

پوشش تاسیسات 
  فاضالب

 8,000,000  200  نفرهزار 

21 1503002197  
ایجاد تاسیسات فاضالب 

  شهرمشهد

تکمیل ظرفیت سایت 
اولنگ و احداث طبرسی 

شمالی و ارتقاء تصفیه 
  2خانه پرکند آباد 

شرکت آب و فاضالب   خراسان رضوي
  تصفیه خانه  75  مشهد

افزایش جمعیت تحت 
پوشش تاسیسات 

  فاضالب
 5,000,000  2،500  هزار نفر
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عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

22 1503002194  
ایجاد تاسیسات فاضالب شهر 

  شیراز

ارتقاء مدول اول و ساخت 
مدول دوم و اجراي شبکه 

 20و خط انتقال و نصب 
  هزار فقره انشعاب

شرکت آب و فاضالب   فارس/ شیراز
  تصفیه خانه  -  شیراز

افزایش جمعیت تحت 
پوشش تاسیسات 

  فاضالب
    9,000,000 

 انرژي

فراسامانه ملی هوشمند ایجاد   1301014003  23
  اندازه گیري و مدیریت انرژي

هزار کنتور  250نصب 
  سراسري  هوشمند

شرکت مادر تخصصی 
مدیریت تولید، انتقال 

و توزیع نیروي برق 
  توانیر-ایران

اندازه گیري و   0
 250  تعداد  کنتور هوشمند  مدیریت انرژي

 2,500,000  هزار

24 
  نیروگاه آبی رودبار لرستان  1301016005

احداث نیروگاه تلمبه 
شرکت توسعه منابع   لرستان  ذخیره اي رودبار

تولید برق آبی   10  آب و نیروي ایران
 40,120,000 400  مگاوات  ظرفیت نیروگاه  وذخیره برق

شرکت توسعه منابع   لرستان  احداث نیروگاه رودبار 25
 3,700,000 450  مگاوات  ظرفیت نیروگاه  تولید برق آبی   94  آب و نیروي ایران

نیروگاه برق آبی ارس (قره   1301016009 26
آذریایجان   احداث نیروگاه آبی ارس  چیلر)

  شرقی
شرکت توسعه منابع 

 25,800,000 100  مگاوات  ظرفیت نیروگاه  تولید برق آبی   5  آب و نیروي ایران

احداث نیروگاه آبی سوله   نیروگاه برق آبی کوچک  1301016010 27
شرکت توسعه منابع   غربیآذریایجان   دوکل

 220,000 4/4  مگاوات  ظرفیت نیروگاه  تولید برق آبی   50  آب و نیروي ایران

شرکت توسعه منابع   آذریایجان غربی  احداث نیروگاه آبی زیوکه  نیروگاه برق آبی کوچک  1301016010 28
 450,000 6/2  مگاوات  ظرفیت نیروگاه  تولید برق آبی   0  آب و نیروي ایران

احداث نیروگاه تلمبه   نیروگاه تلمبه ذخیره اي آزاد  1301016011 29
شرکت توسعه منابع   کردستان  ذخیره اي آزاد

تولید برق آبی   25  آب و نیروي ایران
 20,600,000 340  مگاوات  ظرفیت نیروگاه  وذخیره برق
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عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

احداث و تقویت شبکه برق   1301014001 30
  چاههاي کشاورزي

تقویت توان اصلی شبکه 
  سراسري  کیلوولت 20انتقال 

شرکت مادر تخصصی 
مدیریت تولید، انتقال 

و توزیع نیروي برق 
  توانیر  -ایران  

0  
احداث و تقویت 

شبکه برق چاههاي 
  کشاورزي

مگاولت   احداث خط فوق توزیع
 775  آمپر

2,000,000 
 279  کیلومترمدار پستهاي فوق توزیع

31 
  تهران انتقال نیروي برق  1301015010

 400/230احداث پست 
شرکت سهامی برق   تهران  کیلوولت فیروز بهرام

مگاولت   ظرفیت پست  انتقال نیرو  0  منطقه اي تهران
 3,000,000 2000  آمپر

احداث پست  63/20 32
شرکت سهامی برق   تهران  کیلوولت رجایی 

مگاولت   ظرفیت پست  انتقال نیرو  0  منطقه اي تهران
 500,000 80  آمپر

واحد بخش بخار  23احداث   1301015001 33
سیستان و   نیروگاه ایرانشهر  نیروگاه هاي سیکل ترکیبی

  بلوچستان

شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروي برق 

  حرارتی
احداث بخش بخار   تولید برق  70

 14,000,000 160  مگاوات  نیروگاه

واحد بخش بخار  23احداث   1301015001 34
  خوزستان  نیروگاه ماهشهر  نیروگاه هاي سیکل ترکیبی

شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروي برق 

  حرارتی
احداث بخش بخار   تولید برق  70

 26,000,000 320  مگاوات  نیروگاه

واحد بخش بخار  23احداث   1301015001 35
  هرمزگان  نیروگاه گنو  نیروگاه هاي سیکل ترکیبی

شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروي برق 

  حرارتی
احداث بخش بخار   تولید برق  70

 26,000,000 320  مگاوات  نیروگاه

 حمل و نقل

اتصال چابهار به شبکه   اتصال چابهار به شبکه ریلی  1303015004  36
  ریلی

سیستان و 
  بلوچستان

وزارت راه و 
 37,208,102  580  کیلومتر  احداث راه آهن  احداث راه آهن  30  شهرسازي
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عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

توسعه حمل و نقل با راه آهن   1303015042 37
  بهینه سازي مصرف انرژي –

دستگاه  28نوسازي 
 1,073,000  28  دستگاه  تعداد لکوموتیو   ناوگان  0  شرکت راه آهن  تهران/تهران  لکوموتیو

رفع گلوگاه هاي ظرفیتی   1303015043 38
  خطوط راه آهن

احداث و تکمیل خط دوم 
 7,100,000  491  کیلومتر  احداث راه آهن  زیربنایی  80  شرکت راه آهن  اصفهان -یزد  اصفهان -بافق 

رفع گلوگاه هاي ظرفیتی   1303015043 39
  خطوط راه آهن

 375عالئم و تراك بندي 
 -کیلومتر از محور بافق 

  اصفهان
تراك بندي بالکهاي   زیربنایی  0  شرکت راه آهن  اصفهان -یزد

 4,500,000  375  کیلومتر  محور

محور جدید راه آهن احداث   1303015035 40
  تبریز -میانه 

احداث محور جدید راه 
وزارت راه و   آذربایجان شرقی  تبریز -آهن میانه 

 13,544,158  200  کیلومتر  احداث راه آهن  احداث راه آهن  65  شهرسازي

41 1303015021  
-احداث راه آهن زاهدان 

بیرجند و اتصال آن به  -زابل
  مشهد -آهن بافق راه

-زاهدان  احداث راه آهن
بیرجند و اتصال آن  -زابل
  مشهد -آهن بافق به راه

سیستان و 
 -بلوچستان 

  خراسان جنوبی 

وزارت راه و 
 57,000,000  760  کیلومتر  احداث راه آهن  احداث راه آهن  1  شهرسازي

42 1303016006  
 -احداث  بزرگراه مشهد

تربت -فریمان-سنگ بست 
  دوغارون-تایباد-جام 

 -مشهداحداث  بزرگراه 
-فریمان-سنگ بست 

-تایباد-تربت جام 
  دوغارون

وزارت راه و   خراسان رضوي
 2,901,177  225  کیلومتر  احداث بزرگراه  احداث بزرگراه  70  شهرسازي

43 1303016024  
 -احداث باند دوم بوئین زهرا 

سه راهی رحیم  -دانسفهان
  آباد

احداث باند دوم بوئین 
سه  -دانسفهان -زهرا 

  آبادراهی رحیم 
وزارت راه و   قزوین

 223,290  55  کیلومتر  احداث باند دوم  احداث باند دوم  62  شهرسازي

احداث باند دوم سه راهی   1303016038 44
  تاکستان -ابهر  -سلطانیه

احداث باند دوم سه راهی 
وزارت راه و   قزوین -زنجان  تاکستان -ابهر  -سلطانیه

 990,200  103  کیلومتر  دوماحداث باند   احداث باند دوم  30  شهرسازي
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عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
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درصد 
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  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

 -احداث باند دوم سیاهکل  1303016039 45
  بام سبز دریا -بازکیا گوراب 

 -احداث باند دوم سیاهکل
بام سبز  -بازکیا گوراب 

  دریا
وزارت راه و   گیالن

 1,271,548  10  کیلومتر  احداث باند دوم  احداث باند دوم  8  شهرسازي

کبودرآهنگ احداث باند دوم   1303016045 46
  سلطانیه -قیدار  -

احداث باند دوم 
 -قیدار  -کبودرآهنگ 

  سلطانیه
وزارت راه و   زنجان -همدان

 2,146,736  160  کیلومتر  احداث باند دوم  احداث باند دوم  60  شهرسازي

 -احداث بزرگراه تاکستان   1303016064 47
  رزن

 -احداث بزرگراه تاکستان 
وزارت راه و   همدان -قزوین  رزن

 1,058,902  90  کیلومتر  احداث بزرگراه  احداث بزرگراه  80  شهرسازي

48 1303016077  

-بهسازي راه اصلی  نمین
 -شفت -رضوان شهر-آستارا 

 -سراوان،  امامزاده هاشم 
کالشم  -قزوین، رشت 

فومن و  -مرجقل-پایین
  سرچم -اردبیل 

-بهسازي راه اصلی  نمین
شفت -رضوان شهر-آستارا 

امامزاده هاشم سراوان،   -
کالشم  -قزوین، رشت  -

فومن و  -مرجقل-پایین
  سرچم -اردبیل 

وزارت راه و   گیالن
 7,286,420  407  کیلومتر  احداث راه اصلی   احداث راه اصلی   54  شهرسازي

احداث راه اصلی سه راهی   1303016103 49
  شامی شاپ -محور دانسفهان

احداث راه اصلی سه راهی 
 شامی -محور دانسفهان

  شاپ
وزارت راه و   قزوین

 495,910  31  کیلومتر  احداث راه اصلی   احداث راه اصلی   46  شهرسازي

بهسازي راه  اصلی شاهرود به   1303016142 50
  آزاد شهر

بهسازي راه  اصلی شاهرود 
  به آزاد شهر

 -سمنان
  گلستان

وزارت راه و 
 5,571,917  100  کیلومتر  بهسازي راه اصلی  بهسازي راه اصلی  35  شهرسازي

51 1303016146  
بهسازي راه اصلی  صالح آباد 

 -دهلران -مهران  -
  اندیمشک

بهسازي راه اصلی  صالح 
 -دهلران -مهران  -آباد 

  اندیمشک
وزارت راه و   خوزستان -ایالم

 5,298,696  269  کیلومتر  بهسازي راه اصلی  بهسازي راه اصلی  23  شهرسازي

 -انزلی بهسازي راه اصلی   1303016155 52
  رضوانشهر

 -بهسازي راه اصلی انزلی 
وزارت راه و   گیالن  رضوانشهر

 2,384,800  27  کیلومتر  بهسازي راه اصلی  بهسازي راه اصلی  10  شهرسازي

 -بهسازي راه اصلی سمنان   1303016182 53
  فیروزکوه

بهسازي راه اصلی سمنان 
وزارت راه و   تهران -سمنان  فیروزکوه -

 1,869,184  65  کیلومتر  بهسازي راه اصلی  راه اصلیبهسازي   30  شهرسازي
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عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
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فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 
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  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

مشارکت در احداث آزاد راه   1303016232 54
  تبریز_شهر جدید سهند

مشارکت در احداث آزاد 
راه تبریز_شهر جدید 

  سهند
وزارت راه و   آذربایجان شرقی

 51,055  20  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  50  شهرسازي

آزاد راه حرم تا احداث   1303016009 55
  مشهد)-گرمسار -حرم(قم

احداث آزاد راه حرم تا 
  مشهد)-گرمسار -حرم(قم

 -سمنان
  خراسان رضوي

وزارت راه و 
 9,177,225  350  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  45  شهرسازي

مشارکت در احداث آزاد راه    1303016226 56
 -البرز -تهران  قطعه سوم   شمال -تهران 

  مازندران
وزارت راه و 
 35,000,000  121  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  0  شهرسازي

مشارکت در احداث آزاد راه   1303016228 57
  شیراز-اصفهان

مشارکت در احداث آزاد 
وزارت راه و   فارس -اصفهان  شیراز-راه اصفهان

 2,960,596  370  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  30  شهرسازي

مشارکت در احداث آزاد راه   1303016229 58
  اهواز -اندیمشک  -پل زال 

مشارکت در احداث آزاد 
 -اندیمشک  -راه پل زال 

  اهواز
وزارت راه و   خوزستان

 9,290,016  180  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  25  شهرسازي

مشارکت در احداث آزاد راه   1303016230 59
  ارومیه -تبریز 

مشارکت در احداث آزاد 
  ارومیه -راه تبریز 

آذربایجان 
 -شرقی

  آذربایجان غربی

وزارت راه و 
 3,801,447  100  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  65  شهرسازي

مشارکت در احداث آزاد راه   1303016231 60
  بازرگان -تبریز 

مشارکت در احداث آزاد 
  بازرگان -راه تبریز 

آذربایجان 
 -شرقی

  آذربایجان غربی

وزارت راه و 
 30,869,496  250  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  8  شهرسازي

مشارکت در احداث آزاد راه   1303016233 61
  رودهن -تهران 

مشارکت در احداث آزاد 
وزارت راه و   تهران  رودهن -راه تهران 

 2,400,000  35  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  68  شهرسازي
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

62 1303016234  
مشارکت در احداث آزاد راه 

کرج( ادامه اتوبان  -تهران 
  همت)

مشارکت در احداث آزاد 
کرج( ادامه  -راه تهران 

  اتوبان همت)
وزارت راه و   البرز -تهران

 1,350,000  17  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  70  شهرسازي

در احداث آزاد راه مشارکت   1303016235 63
  قزوین -رشت 

مشارکت در احداث آزاد 
وزارت راه و   گیالن -قزوین  قزوین -راه رشت 

 1,615,744  150  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  87  شهرسازي

64 1303016238  
مشارکت در احداث آزاد راه 

خرم  -اراك -سلفچگان -قم
  آباد

مشارکت در احداث آزاد 
 -اراك - سلفچگان-راه قم

  خرم آباد

 -مرکزي -قم
  لرستان

وزارت راه و 
 8,537,308  295  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  14  شهرسازي

مشارکت در احداث آزاد راه   1303016239 65
  بندر عباس -سیرجان 

مشارکت در احداث آزاد 
  بندر عباس -راه سیرجان 

 -کرمان
  هرمزگان

وزارت راه و 
 10,000,000  300  کیلومتر  احداث آزادراه  آزادراهاحداث   10  شهرسازي

مشارکت در احداث آزاد راه   1303016240 66
  بوشهر -شیراز

مشارکت در احداث آزاد 
وزارت راه و   بوشهر -فارس  بوشهر -راه شیراز

 8,007,384  230  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  0  شهرسازي

67 1303016241  
راه مشارکت در احداث آزاد 
کنار گذر جنوبی تهران 

  چرمشهر) -(آبیک 

مشارکت در احداث آزاد 
راه کنار گذر جنوبی تهران 

  چرمشهر) -(آبیک 
وزارت راه و   سمنان -تهران

 1,900,000  156  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  50  شهرسازي

68 1303016242  
مشارکت در احداث آزاد راه 

کنار گذر شمالی مشهد و 
  قوچانمشهد 

مشارکت در احداث آزاد 
راه کنار گذر شمالی 

  مشهد و مشهد قوچان
وزارت راه و   خراسان رضوي

 3,700,000  72  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  5  شهرسازي

مشارکت در احداث آزاد راه   1303016244 69
  ساري -کنار گذر قائم شهر 

مشارکت در احداث آزاد 
 -راه کنار گذر قائم شهر 

  ساري
وزارت راه و   مازندران

 7,000,000  44  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  5  شهرسازي

70 1303016245  
مشارکت در احداث آزاد راه 

 -نقده-هشترود  -مراغه 
  تمرچین

مشارکت در احداث آزاد 
-هشترود  -راه مراغه 

  تمرچین -نقده
وزارت راه و   آذربایجان شرقی

 8,335,666  92  کیلومتر  احداث آزادراه  آزادراهاحداث   15  شهرسازي

مشارکت دراحداث آزادراه   1303016247 71
  کنار گذر شرقی اصفهان

مشارکت دراحداث آزادراه 
وزارت راه و   اصفهان  کنار گذر شرقی اصفهان

 1,302,967  90  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  53  شهرسازي
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

وزارت راه و   قم  احداث کمربندي قم  احداث کمربندي قم  1303016257 72
 6,000,000  75  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  0  شهرسازي

 -احداث آزاد راه همدان  1303016304 73
  کرمانشاه -کنگاور -اسداباد

 -احداث آزاد راه همدان
  هکرمانشا -کنگاور -اسداباد

 -همدان 
  کرمانشاه

وزارت راه و 
 18,900,000  185  کیلومتر  احداث آزادراه  احداث آزادراه  5  شهرسازي

مشارکت در احداث پل خلیج   1303016246 74
  فارس (قشم)

مشارکت در احداث پل 
سازمان منطقه   هرمزگان  خلیج فارس (قشم)

 45,000,000  2500  مترطول  احداث پل  احداث پل  41  تجاري قشم

مشارکت وتکمیل فرودگاه   1303017009 75
  (رهبین المللی امام خمینی 

مشارکت وتکمیل فرودگاه 
بین المللی امام خمینی 

  (ره
  تهران

شرکت شهر 
فرودگاهی امام 

  خمینی
 6,114,870  1  فرودگاه  احداث فرودگاه  احداث فرودگاه  41

76 1303015045  
مشارکت در احداث راه آهن 

بندر  -الر -جهرم -شیراز 
  عباس

مشارکت در احداث راه 
 -الر -جهرم -آهن شیراز 

  عباسبندر 
وزارت راه و   هرمزگان -فارس

 47,450,000  535  کیلومتر  احداث راه آهن  احداث راه آهن  0  شهرسازي

77 1303016253  

کریدور بزرگراهی غرب کشور 
بازرگان تا بندر امام  -

خمینی (ره) شامل مسیرهاي 
سلماس، -خوي-(ایواوغلی

میاندوآب، میاندوآب  -ارومیه 
کرمانشاه، سه راهی  -

نورآباد،  -هرسین  -بیستون 
خرم آباد، کمربندي  -نورآباد 

غرب اندیمشک و کمربندي 
  جنوب و غرب اهواز)

کریدور بزرگراهی غرب 
بازرگان تا بندر  -کشور 

امام خمینی (ره) شامل 
-مسیرهاي (ایواوغلی

 -سلماس، ارومیه -خوي
 -میاندوآب، میاندوآب 
کرمانشاه، سه راهی 

 -هرسین  -بیستون 
خرم آباد،  -آباد نورآباد، نور

کمربندي غرب اندیمشک 
و کمربندي جنوب و غرب 

  اهواز)

آذربایجان 
کردستان  -غربی

 -کرمانشاه -
-لرستان

  خوزستان

وزارت راه و 
 8,839,728  830  کیلومتر  بهسازي راه اصلی  بهسازي راه اصلی  65  شهرسازي
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

 -الر -احداث باند دوم جهرم  1303016027 78
وزارت راه و   فارس  الر -جهرم   بندرعباس

 1,600,000  55  کیلومتر  احداث باند دوم  بزرگراه  40  شهرسازي

 حمل و نقل شهري

79  1502004002  
احداث قطار حومه اي 

کالنشهر اصفهان به شهر 
  هاي جدید

احداث قطارحومه اي به 
  اصفهان  شهر جدید بهارستان

شرکت سهامی 
عمران شهرهاي 

  جدید، مادر تخصصی
         40  کیلومتر  احداث قطار حومه اي  قطار حومه اي  45

3,000,000  

80 1502004003  
احداث قطار حومه اي 

کالنشهر تهران به شهر جدید 
  پرند

احداث قطار حومه اي به 
         50  کیلومتر  احداث قطار حومه اي  قطار حومه اي  65  شهرداري تهران  تهران  شهر جدید پرند

3,000,000  

81 1502004004  
قطار حومه اي احداث 

کالنشهر تهران به شهرهاي 
  جدید

احداث قطار حومه به شهر 
  البرز / کرج  جدید هشتگرد

شرکت سهامی 
عمران شهرهاي 

  جدید، مادر تخصصی
         25  کیلومتر  احداث قطار حومه اي  قطار حومه اي  85

1,500,000  

احداث قطار حومه کالنشهر   1502004005 82
  گلبهارمشهد به شهر جدید 

احداث قطار حومه اي به 
  شهر جدید گلبهار

خراسان رضوي/ 
  مشهد

شرکت سهامی 
عمران شهرهاي 

  جدید، مادر تخصصی
         46  کیلومتر  احداث قطار حومه اي  قطار حومه اي  15

5,000,000  

83 1502004004  
احداث قطار حومه اي 

کالنشهر تهران به شهرهاي 
  جدید

احداث قطار حومه اي به 
  تهران  شهر جدید پردیس

شرکت سهامی 
عمران شهرهاي 

  جدید، مادر تخصصی
       24  کیلومتر  احداث قطار حومه اي  قطار حومه اي  0

15,000,000  

 33000000 12  کیلومتر  احداث قطار شهري  قطار شهري     شهرداري شیراز  فارس/ شیراز   1توسعه خط   احداث قطار شهري شیراز  1502004009 84



313 
 

 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

 تاریخی و میراث فرهنگیبناهاي 

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008  85
  اردبیل/ اردبیل  خانه مبشري  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 86
اردبیل/ مشکین   قانلی بالغکارونسراي   مهم تاریخی 

  شهر

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 87
اردبیل/ مشکین   قلعه کهنه  مهم تاریخی 

  شهر

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی-اقامتی  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 88
  اردبیل/ اردبیل  حمام اوچ دکان  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   حمام سنتی  10

 7,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 89
  اردبیل/ اردبیل  خانه آصف  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 90
  اردبیل/ اردبیل  خانه وهاب زاده  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
صنایع فرهنگی 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 91
  اردبیل/ نیر  کاروانسراي شاه عباسی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  10

 20,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 92
  اصفهان/ اصفهان  خانه تاریخی منعمیان  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   مرکز صنایع دستی  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 93
اصفهان/   خانه تاریخی کمالی  مهم تاریخی 

  خوراسگان

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتگاه بوم گردي  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 94
  اصفهان/ اصفهان  خانه سالک  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
و نگهداري بناي حفظ   خانه ایرانی  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 95
  اصفهان/ کاشان  خانه حکیم باشی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 96
  اصفهان/ کاشان  خانه شیبانی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 97
  اصفهان/ اصفهان  حمام شاه  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   حمام  0

 90,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 98
  اصفهان/ اصفهان  عصارخانه آران و بیدگل  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   عصارخانه  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 99
اصفهان/   خانه سعیدیان  مهم تاریخی 

  خوراسگان

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   نمایشگاه  سنتی  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی
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عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 100
  اصفهان/ اصفهان  خانه مغنی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   هنرمندان اقامتگاه  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 101
  اصفهان/ اصفهان  حمام شیخ بهایی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
بناي حفظ و نگهداري   موزه حمام  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 102
  اصفهان/ اصفهان  خانه شیرمحمدي  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
خانه سیاح (کافه   10

  اطالع رسانی)
حفظ و نگهداري بناي 

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 103
  اصفهان/ اصفهان  خانه بهشتیان  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
خانه گیاهان   10

  دارویی
حفظ و نگهداري بناي 

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 104
  اصفهان/ اصفهان  خانه بهرامی نژاد  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتگاه بوم گردي  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 105
  اصفهان/ اصفهان  خانه یدالهی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
نگهداري بناي حفظ و   خانه پذیرایی قاجار  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 106
اصفهان/ شاهین   کاروانسراي چاله سیاه  مهم تاریخی 

  شهر

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی پذیرایی  10

 35,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 107
  البرز/ کرج  حمام حیدرآباد  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
نیاز به مطالعه   10

  تفصیلی
حفظ و نگهداري بناي 

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 108
  البرز/ کرج  حمام بیلقان  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی -فرهنگی   10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 109
  البرز/ کمالشهر  حمام هلجرد  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی -فرهنگی   10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 110
  ایالم/ هلیالن  عمارت والی کهره  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 111
بوشهر/   شبانکارهقلعه منصورخان   مهم تاریخی 

  دشتستان

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   توریستی-فرهنگی  10

 25,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 112
  بوشهر/ شیراف  قلعه نصوري  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی-اقامتی  10

 25,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 113
  بوشهر/ دشتی  قلعه محمدخان رشتی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   فرهنگی  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 114
  بوشهر/ بوشهر  عمارت کمندي  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   آموزش هنري  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 115
  خانه مرتضوي ها  مهم تاریخی 

چهارمحال و 
بختیاري/ 
  شهرکرد

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی  10

 7,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 116
  قلعه صمصام السلطنه   مهم تاریخی 

چهارمحال و 
بختیاري/ 
  شلمزار

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
بناي حفظ و نگهداري   فرهنگی  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 117
خراسان رضوي/   رباط کامه  مهم تاریخی 

  تربت حیدریه

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی-اقامتی  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 118
خراسان رضوي/   حمام حاجی رئیس  مهم تاریخی 

  تربت حیدریه

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   موزه  10

 7,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 119
خراسان رضوي/   آب انبار شریعت  مهم تاریخی 

  گناباد

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   سفره خانه سنتی  10

 7,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 120
  عمارت مالحسن وکیلی  مهم تاریخی 

خراسان رضوي/ 
روستاي هفت 

  خانه

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   گردياقامتگاه بوم   10

 10,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 121
  کاروانسراي زین آباد  مهم تاریخی 

خراسان رضوي/ 
روستاي زین 

  آباد

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی -اقامتی   10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 122
خراسان رضوي/   محوطه مناره خسروگرد  مهم تاریخی 

  سبزوار

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   سفره خانه سنتی  10

 7,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 123
خراسان رضوي/   چاپارخانه زعفرانیه  مهم تاریخی 

  سبزوار

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی  10

 7,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 124
خراسان رضوي/   رباط مزینان  مهم تاریخی 

  روستاي مزینان

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی -اقامتی   10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 125
خراسان رضوي/   مهمانسراي زوزن  مهم تاریخی 

  روستاي زوزن

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی -اقامتی   10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 126
خراسان رضوي/   حمام ارباب  مهم تاریخی 

  درگز

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   موزه  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 127
  فـــارس/ شیراز  بصیري  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 85,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 128
  فـــارس/ شیراز  قلم فرسا  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 129
  فـــارس/ شیراز  کاظمی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 130
  فـــارس/ شیراز  تبارکی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
صنایع فرهنگی 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 13,500 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 131
  فـــارس/ شیراز  روا  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 6,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 132
  فـــارس/ شیراز  خوشوقت  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 4,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 133
  فـــارس/ شیراز  مقتدري  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  گردشگريدستی و 
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 4,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 134
  فـــارس/ شیراز  اسدالهی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 18,500 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 135
  فـــارس/ شیراز  سلیمانی نیا  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 3,000 1  پروژه  تاریخی



320 
 

 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 136
  فـــارس/ شیراز  قنواتی   مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 8,500 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 137
  فـــارس/ شیراز  گواهیان  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 9,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 138
  فـــارس/ شیراز  مدرسی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 8,500 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 139
  فـــارس/ شیراز  قاضی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  گردشگريدستی و 
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  0

 8,500 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 140
  فـــارس/ شیراز  عباسی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 دستیصنایعبازارچه  0

  و سوغات
حفظ و نگهداري بناي 

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 141
  فـــارس/ شیراز  وفاکیش  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 دستیصنایعبازارچه  0

  و سوغات
حفظ و نگهداري بناي 

 9,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 142
  فـــارس/ شیراز  برقی   مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 دستیصنایعبازارچه  0

  و سوغات
حفظ و نگهداري بناي 

 5,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 143
  فـــارس/ شیراز  گنجی زاده  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 دستیصنایعبازارچه  0

  و سوغات
نگهداري بناي حفظ و 
 3,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 144
  فـــارس/ شیراز  توحیدي  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
پذیرایی و   0

  خانه سنتیسفره
حفظ و نگهداري بناي 

 22,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 145
  فـــارس/ شیراز  محمدي  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
پذیرایی و   0

  خانه سنتیسفره
حفظ و نگهداري بناي 

 5,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 146
  فـــارس/ شیراز  آقایی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
پذیرایی و   0

  خانه سنتیسفره
حفظ و نگهداري بناي 

 2,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 147
  فـــارس/ شیراز  نادر زارع  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
پذیرایی و   0

  خانه سنتیسفره
بناي حفظ و نگهداري 

 5,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 148
  فـــارس/ شیراز  کالهی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
پذیرایی و   0

  خانه سنتیسفره
حفظ و نگهداري بناي 

 3,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 149
  فـــارس/ شیراز  کبري هموار  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   فرهنگی  مذهبی  0

 17,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 150
  فـــارس/ شیراز  قربان زارع (جدس)  مهم تاریخی 

 سازمان میراث
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   فرهنگی  مذهبی  0

 14,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 151
  فـــارس/ شیراز  شوریده  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   فرهنگی  مذهبی  0

 20,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 152
  فـــارس/ شیراز  اردکانی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   فرهنگی  مذهبی  0

 8,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 153
  فـــارس/ شیراز  کدیور  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   فرهنگی  مذهبی  0

 12,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 154
  فـــارس/ شیراز  داود زارع جرس  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   فرهنگی  مذهبی  0

 11,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 155
  قزوین/ قزوین  خانه خطیبی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 156
  قزوین/ قزوین  گرمابه آخوند  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   حمام سنتی  10

 5,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 157
قم/ جاده   کاروانسراي اهللا قلی  مهم تاریخی 

  سلفچگان

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
-اقامتی-پذیرایی  10

  فرهنگی
حفظ و نگهداري بناي 

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 158
  قم/ قم  کاروانسراي البرز  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
-اقامتی-پذیرایی  10

  فرهنگی
حفظ و نگهداري بناي 

 25,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 159
کردستان/   عمارت ملک التجار  مهم تاریخی 

  سنندج

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   فرهنگی  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 160
کردستان/   منزل آیت اهللا مردوخ  مهم تاریخی 

  سنندج

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   موزه مطبوعات  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 161
کردستان/   منزل متوسل  مهم تاریخی 

  سنندج

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
نگهداري بناي حفظ و   اقامتگاه بوم گردي  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 162
کرمانشاه/   حمام نظام  مهم تاریخی 

  کرمانشاه

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتگاه بوم گردي   10

 12,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 163
کرمانشاه/   خانه خواجه باروخ  مهم تاریخی 

  کرمانشاه

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتگاه بوم گردي   10

 12,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 164
  سیاهکلگیالن/   کاروانسراي تی تی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتگاه بوم گردي   10

 25,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 165
  گیالن/ رشت  هتل ایران  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
بناي  حفظ و نگهداري  اقامتی گردشگري  10

 20,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 166
لرستان/ پل   کاروانسراي چمشک  مهم تاریخی 

  دختر

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی -اقامتی   10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 167
لرستان/ خرم   خانه ابوالقاسمی  مهم تاریخی 

  آباد

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   پذیرایی -فرهنگی   10

 10,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 168
لرستان/ خرم   خانه کشفی  مهم تاریخی 

  آباد

میراث  سازمان
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   هنري -فرهنگی   10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 169
لرستان/ خرم   کاروانسراي گوشه  مهم تاریخی 

  آباد

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
بناي حفظ و نگهداري   پذیرایی -اقامتی   10

 12,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 170
  مرکزي/ فراهان  کاروانسراي دولت آباد  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتگاه بوم گردي  10

 12,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 171
  مرکزي/ دلیجان  کاروانسراي کهک  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتگاه بوم گردي  10

 12,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 172
  مرکزي/ ساوه  کاروانسراي آوه  مهم تاریخی 

میراث سازمان 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتگاه بوم گردي  10

 12,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 173
مرکزي/   قلعه بهادري اسفندان  مهم تاریخی 

  کمیجان

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
نگهداري بناي حفظ و   اقامتگاه بوم گردي  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 174
  مهم تاریخی 

منزل تاریخی معتمد 
  مرکزي/ آشتیان  االیاله

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتی  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 175
  مرکزي/ تفرش  منزل تاریخی ضیائی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   اقامتگاه بوم گردي  10

 10,000 1  پروژه  تاریخی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 176
  مرکزي/ خمین  قلعه ساالر محتشم   مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   موزه-گردشگري  10

 14,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 177
  همدان/ همدان  خانه ضرابی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   فرهنگی-پذیرایی  10

 15,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 178
  یزد/ یزد  حمام باغ گندم  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
حفظ و نگهداري بناي   حمام سنتی  10

 7,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 179
  یزد/ یزد  خانه بالیی  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
نیاز به مطالعه   10

  تفصیلی
حفظ و نگهداري بناي 

 12,000 1  پروژه  تاریخی

ساماندهی و تعمیر بناهاي   1704002008 180
  یزد/ یزد  خانه باغ سروي  مهم تاریخی 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
نیاز به مطالعه   10

  تفصیلی
حفظ و نگهداري بناي 

 15,000 1  پروژه  تاریخی

 زیرساخت گردشگري

هاي منطقه اي ایجاد موزه  1704005009  181
آذربایجان غربی   موزه منطقه اي آذربایجان  کشور

  / ارومیه

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
مطالعه و ایجاد موزه   فرهنگی  20

 25،000 1  پروژه  منطقه اي

182  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

آذربایجان شرقی   آبگرم اسبفروشان
  / سراب

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 50،000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  70
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

183  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

آذربایجان شرقی   اردها
  / سراب

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 50،000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  70

184  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

آذربایجان شرقی   سد علویان
  / مراغه

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 2،000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  70

185  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

آذربایجان شرقی   کمپ کندوان
  / اسکو

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 50،000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  95

186  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

آذربایجان شرقی   پارك والیت
  / اهر

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 1،500 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  70

187  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

آذربایجان شرقی   کمپ سنت استپانوس
  / جلفا

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 1،500 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  95

188  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

آذربایجان شرقی   کمپ بهرمان
  / سراب

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 1،250 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  70

189  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

آذربایجان   قره کهریز خامنه
  شرقی/ شبستر

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 50،000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  95
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

190  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

آذربایجان   قلعه دره سی
  شرقی/ کلیبر

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 5،000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  70

191  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

 کمپینگ گردشگري کانی
  برازان

آذربایجان غربی/ 
  مهاباد

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 20،000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه  8

192  1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

کمپینگ گردشگري 
  تهران/ فیروزکوه  فیروزکوه

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  و گردشگريدستی 
 1,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه گردشگري  95

193 1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

کمپینگ گردشگري 
  تهران/ شهریار  شهریار 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 20,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه گردشگري  95

194 1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

کمپینگ گردشگري 
  (لتیان) شمیرانات

تهران/ 
  شمیرانات

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 50,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه گردشگري  30

195 1706002005  
اردوگاه و مطالعه و ایجاد 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

کمپینگ گردشگري 
  تهران/ دماوند  (آبعلی) دماوند

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 15,000    پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه گردشگري  70

196 1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

خراسان   کمپ اسفیدان
  شمالی/اسفیدان

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 25,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  تفریحی توریستی  95

197 1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

بازارچه صنایع دستی 
  زنجان/ زنجان  جنب رختشویخانه

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 2،500 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  فرهنگی  95
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

198  1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

  کمپ گل فشان 
سیستان و 
بلوچستان/ 

  کنارك 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 1,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه گردشگري  65

199 1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

  کمپ شهرسوخته
سیستان و 
بلوچستان/ 

  هامون 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 10,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه گردشگري  30

200 1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

هاي خدمات مجتمع 
  گردشگري

  کمپ تخت عدالت
سیستان و 
بلوچستان/ 
  هیرمند 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 75,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه گردشگري  95

201 1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

  شهرکمپ نیک
سیستان و 
بلوچستان/ 
  نیکشهر 

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 2,500 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه گردشگري  10

202 1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

کردستان/   گریزه-کمپ قشالق
  سنندج

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  گردشگريدستی و 
 5,500 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  10

203 1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

  کرمان/ راین  کمپ گردشگري راین
سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 2,500 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  کمپ گردشگري  30

204 1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

  کرمان/ شهداد  کمپ گردشگري شهداد
سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 68,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  کمپ گردشگري  7
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

205 1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

کرمان/ روستاي   گردشگري گوغرکمپ 
  جفریز

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 50,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  کمپ گردشگري  10

206 1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

کرمان/ روستاي   کمپ گردشگري خبر
  خبر

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  و گردشگري دستی
 6,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  کمپ گردشگري  9

207 1706002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

کهگیلویه و بویر   پارك بندان سی سخت
  احد/ سی سخت

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 12,500 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  پارك تفریحی  4

208 1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

کمپینگ گردشگري بوم 
  الوان

کهگیلویه و بویر 
  احد/ لیکک

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 75,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  اردوگاه گردشگري  4

209 1006002005  
اردوگاه و مطالعه و ایجاد 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

  گلستان/ گرگان  کمپینگ زیارت
سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 14,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  12

210 1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

  گلستان/ گرگان  کمپینگ جنگلی قرق
میراث سازمان 

فرهنگی صنایع 
  دستی و گردشگري

 325,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  4

211 1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

  مرکزي/ فراهان  کمپ ذلف آباد
سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 10,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  15 

212 1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

مرکزي/   کمپ وفس
  کمیجان

سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 5,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري  10 
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

213 1006002005  
مطالعه و ایجاد اردوگاه و 

مجتمع هاي خدمات 
  گردشگري

  مرکزي/ اراك  انجدانکمپ 
سازمان میراث 
فرهنگی صنایع 

  دستی و گردشگري
 10,000 1  پروژه  مطالعه و ایجاد اردوگاه  گردشگري   25

 مجتمع هاي فرهنگی و هنري

214  

1703041041  
مجتمع  15مطالعه و احداث 
  فرهنگی هنري

  در مراکز استان ها

احداث مجتمع فرهنگی و 
  هنري ارومیه

آذربایجان غربی 
  ارومیه/ 

  وزارت فرهنگ
  و ارشاد اسالمی

73  

مجتمع فرهنگی و 
  متر مربع  احداث ساختمان  هنري

18,500 350,000 

احداث مجتمع فرهنگی و  215
 455,000 14,335  91  کرمان / کرمان  هنري کرمان

216 

احداث مجتمع فرهنگی و  
کهکیلویه و   یاسوج 1هنري فاز 

بویراحمد / 
  یاسوج

66/5  
23,000 1,300,000 

  25 یاسوج 2فاز 

احداث مجتمع فرهنگی و   217
 400,000 12,700  70  مازندران / ساري  هنري ساري

احداث مجتمع فرهنگی و  218
 380,000 14,390  73  یزد / یزد  هنري یزد

احداث مجتمع فرهنگی و  219
  هنري تبریز

آذربایجان شرقی 
 930,000 13,500  5  / تبریز

احداث مجتمع فرهنگی و  220
 670,000 14,300  25  فارس / شیراز  هنري شیراز
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

 زیرساخت ورزشی

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016  221
  سطح کشور

زمین تنیس خاکی شهید 
وزارت ورزش و   البرز  جوینی

 2,000 700  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  5  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 222
وزارت ورزش و   اردبیل  احداث سالن طبقاتی  سطح کشور

 35,000 2000  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  0  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 223
چهارمحال و   استخر شناي سورشجان  سطح کشور

  بختیاري
وزارت ورزش و 

 15,000 2025  متر مربع  فضاي ورزشیاحداث   ورزشی  10  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 224
چهارمحال و   سالن ورزشی کران  سطح کشور

  بختیاري
وزارت ورزش و 

 15,000 1450  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  48  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 225
چهارمحال و   سالن ورزشی وانان  سطح کشور

  بختیاري
وزارت ورزش و 

 15,000 1450  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  35  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 226
چهارمحال و   سالن ورزشی شهرکرد  سطح کشور

  بختیاري
وزارت ورزش و 

 44,262 2252  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  70  جوانان

ورزشی در احداث فضاهاي   1702004016 227
چهارمحال و   استخر شلمزار  سطح کشور

  بختیاري
وزارت ورزش و 

 41,768 2025  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  35  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 228
  سطح کشور

احداث استخر سرپوشیده 
وزارت ورزش و   خراسان جنوبی  بیرجند

 40,000 1750  مربعمتر   احداث فضاي ورزشی  ورزشی  10  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 229
  سطح کشور

 2و  1آالچیق هاي 
  دهکده

سیستان و 
  بلوچستان

وزارت ورزش و 
 20,000 2000  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  70  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 230
سیستان و   هتل ورزشی چابهار  سطح کشور

  بلوچستان
وزارت ورزش و 

 30,000 2000  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  90  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 231
  سطح کشور

تکمیل استخر سرپوشیده 
وزارت ورزش و   قزوین  آبیک

 40,000 1260  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  35  جوانان
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 232
  کشورسطح 

احداث مجموعه ورزشی 
وزارت ورزش و   قم  قدس

 100,000 19000  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  0  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 233
وزارت ورزش و   قم  مجتمع محتشم کاشانی  سطح کشور

 100,000 3500  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  0  جوانان

فضاهاي ورزشی در  احداث  1702004016 234
  سطح کشور

سالن ورزشی پسران 
وزارت ورزش و   گلستان  بندرگز

 20,000 2700  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  55  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 235
  سطح کشور

احداث سالن ورزشی 
وزارت ورزش و   لرستان  شمشیربازي خرم آباد

 20,000 1400  متر مربع  ورزشیاحداث فضاي   ورزشی  15  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 236
  سطح کشور

احداث سالن ورزشی 
وزارت ورزش و   لرستان  شمشیربازي خرم بروجرد

 10,000 700  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  20  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 237
وزارت ورزش و   مازندران  سالن طبقانی نکا  سطح کشور

 20,000 952  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  15  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 238
وزارت ورزش و   مرکزي  استخر شهید مطهري  سطح کشور

 10,000 1600  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  90  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 239
  سطح کشور

خوابگاه ورزشکاران پیست 
وزارت ورزش و   همدان  اسکی تاریکدره

 45,000 1243  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  70  جوانان

احداث فضاهاي ورزشی در   1702004016 240
  سطح کشور

احداث مجموعه ورزشی 
وزارت ورزش و   یزد  گرد فرامرز

 30,000 1400  متر مربع  احداث فضاي ورزشی  ورزشی  50  جوانان

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   1702004023 241
  ورزشی در سطح کشور

تکمیل استخر سرپوشیده 
  اصفهان/ هرند  هرند   

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
 41,450 2,000  متر مربع  تکمیل فضاهاي ورزشی  ورزشی  56

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   1702004023 242
خراسان رضوي/   استخر سرپوشیده فریمان    ورزشی در سطح کشور

  فریمان

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
 44,053 1,100 متر مربع  تکمیل فضاهاي ورزشی  ورزشی  25
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   1702004023 243
  ورزشی در سطح کشور

تکمیل استخر سرپوشیده 
  اصفهان/ ورزنه  ورزنه 

شرکت توسعه 
اماکن ونگهداري 

  ورزشی کشور
 47,029 2,000  متر مربع  تکمیل فضاهاي ورزشی  ورزشی  58

244 1702004017  

احداث فضاهاي ورزشی در 
سطح کشور با اولویت 
شهرستان هاي کمتر 

  برخوردار از متوسط کشور

احداث استخر سرپوشیده 
  رحیم آباد 

اصفهان/ رحیم 
  آباد

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
احداث فضاي ورزشی   ورزشی  20

 48,730 2,000  متر مربع  سرپوشیده

  نفري  4500احداث سالن   1702004017 245
سیستان و 
بلوچستان/ 

  زاهدان

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
احداث فضاي ورزشی   ورزشی  44

 287,047 13,000 متر مربع  سرپوشیده

نفري  4500احداث سالن   1702004017 246
  قم/ قم  (پردیسان)

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
احداث فضاي ورزشی   ورزشی  47

 212,807 9,500 متر مربع  سرپوشیده

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   1702004023 247
  کردستان/ قروه  استخر سر پوشیده  ورزشی در سطح کشور

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
 26,563 1,500 متر مربع  فضاهاي ورزشیتکمیل   ورزشی  62

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   1702004023 248
  همدان/ مالیر  استخر سامن مالیر  ورزشی در سطح کشور

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
 53,208 2,000 متر مربع  تکمیل فضاهاي ورزشی  ورزشی  35

249 1702004026  
توسعه و تجهیز فضاهاي 

جانبازان معلولین و ورزشی 
  نابینایان

مجموعه جانبازان و 
  سمنان/ سمنان  معلولین

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
 93,485 3,000 متر مربع  ایجاد فضاهاي ورزشی  ورزشی  55

250 1702004003  
احداث ( توسعه ) مجموعه 
بزرگ ورزشی یادگار امام 

  تبریز

ساختمان جنبی و خوابگاه 
  یادگار امام)(مجموعه 

آذربایجان 
  شرقی/ تبریز

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
احداث فضاي ورزشی   ورزشی  10

 135,663 4,500 متر مربع  سرپوشیده
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   1702004023 251
  ورزشی در سطح کشور

سالن ورزشی رستم رود 
  نور 

مازندران/ رستم 
  رود

شرکت توسعه 
اماکن ونگهداري 

  ورزشی کشور
 250,647 5,500 متر مربع  تکمیل فضاهاي ورزشی  ورزشی  50

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   1702004023 252
  ورزشی در سطح کشور

زمین فوتبال حیدرکال در 
  مازندران/ بابل  بابل

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
 22,308 17,000 متر مربع  تکمیل فضاهاي ورزشی  ورزشی  30

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   1702004023 253
  ورزشی در سطح کشور

سالن ورزشی کالرآباد در 
  تنکابن

مازندران/ 
  کالرآباد

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
 33,730 2,000 متر مربع  تکمیل فضاهاي ورزشی  ورزشی  55

تکمیل پروژه هاي نیمه تمام   1702004023 254
  فارس/ المرد  استخر المرد   سطح کشورورزشی در 

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  ورزشی کشور
 32,464 1,000 متر مربع  تکمیل فضاهاي ورزشی  ورزشی  45

احداث ( توسعه ) مجموعه   1702004001 255
  بزرگ ورزشی پارس شیراز

سالن اختصاصی تنیس 
  فارس/ شیراز  نفري  1000

شرکت توسعه 
ونگهداري اماکن 

  کشورورزشی 
احداث فضاي ورزشی   ورزشی  10

 113,850   متر مربع  سرپوشیده

256 1903009002  

ایجاد، توسعه، تعمیر، 
نگهداري، تکمیل و تجهیز 
اماکن ورزشی، فرهنگی و 

  تفریحی

استخر سرپوشیده کارگران 
وزارت تعاون، کار و   مرکزي / خمین  خمین

 50,000 2084  مربعمتر   سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  40  رفاه اجتماعی

سالن ورزشی چندمنظوره   1903009002 257
  کارگران لردگان

چهارمحال و 
بختیاري / 
  لردگان

وزارت تعاون، کار و 
 30,000 1750  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  40  رفاه اجتماعی

سالن ورزشی چندمنظوره   1903009002 258
تعاون، کار و وزارت   ایالم / دهلران  کارگران دهلران

 32,000 1795  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  45  رفاه اجتماعی

استخر سرپوشیده کارگران   1903009002 259
  الیگودرز

لرستان / 
  الیگودرز

وزارت تعاون، کار و 
 70,000 1692  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  20  رفاه اجتماعی

ن کارگرا استخر سرپوشیده  1903009002 260
  سیرجان

کرمان / 
  سیرجان

وزارت تعاون، کار و 
 45,000 2084  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  45  رفاه اجتماعی
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

استخر سرپوشیده کارگران   1903009002 261
  سلماس

آذربایجان غربی 
  / سلماس

وزارت تعاون، کار و 
 50,000 2084  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  40  رفاه اجتماعی

سالن ورزشی چندمنظوره   1903009002 262
  کارگران بندرلنگه

هرمزگان / 
  بندرلنگه

وزارت تعاون، کار و 
 35,000 1795  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  45  رفاه اجتماعی

سالن ورزشی چندمنظوره   1903009002 263
  کارگران میناب

هرمزگان / 
  میناب

وزارت تعاون، کار و 
 35,000 1795  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  40  اجتماعیرفاه 

استخر سرپوشیده کارگران   1903009002 264
  میناب

هرمزگان / 
  میناب

وزارت تعاون، کار و 
 65,000 2084  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  15  رفاه اجتماعی

سالن ورزشی چندمنظوره   1903009002 265
  ترکمنکارگران بندر 

گلستان / 
  بندرترکمن

وزارت تعاون، کار و 
 45,000 1795  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  15  رفاه اجتماعی

سالن ورزشی چندمنظوره   1903009002 266
  کارگران کبوتر آهنگ

همدان / 
  کبوترآهنگ

وزارت تعاون، کار و 
 35,000 1795  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  25  رفاه اجتماعی

سالن ورزشی کارگان   1903009002 267
  اصفهان (حتم آباد)

اصفهان / حتم 
  آباد

وزارت تعاون، کار و 
 32,000 1555  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  35  رفاه اجتماعی

سالن ورزشی چندمنظوره   1903009002 268
  کارگران قائنات

خراسان جنوبی 
  /قائن

وزارت تعاون، کار و 
 45,000 1795  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  20  اجتماعی رفاه

استخر سرپوشیده کارگران   1903009002 269
وزارت تعاون، کار و   خراسان شمالی  اسفراین

 50,000 1692  متر مربع  سالن ورزشی  فرهنگی و ورزشی  35  رفاه اجتماعی

 مجتمع بیمارستانی

جایگزین احداث بیمارستان   1602001015  270
  شهدا تجریش

احداث بیمارستان 
  تهران/تهران  جایگزین شهدا تجریش

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی، 

درمانی شهید 
 868,500 579  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  فضاي درمانی  70



336 
 

 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

بهداشت و  -بهشتی
  درمان 

احداث بیمارستان جایگزین   1602001254 271
  اکباتان همدان

بیمارستان نوسازي 
  همدان/ همدان  جایگزین اکباتان همدان

شرکت مادر تخصصی 
توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی، درمانی و 
  تجهیزات پزشکی

 680,000 272  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  فضاي درمانی  50

272 1602001011  
احداث بیمارستان آموزشی 

جایگزین بیمارستانهاي 
  شهداي و امام خمینی تبریز

 700بیمارستان 
  تختخوابی تبریز

آذربایجان 
  شرقی/ تبریز

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی ، 

درمانی استان 
  آذربایجان شرقی

 3,395,000 583  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  فضاي درمانی  3

احداث بیمارستان جایگزین   1602001054 273
  امام خمینی(ره) تنکابن

بیمارستان جایگزین امام 
  خمینی(ره) تنکابن

مازندران/ 
  تنکابن

شرکت مادر تخصصی 
توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی، درمانی و 
  تجهیزات پزشکی

 277,500 222  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  فضاي درمانی  75

احداث بیمارستان  جایگزین   1602001050 274
  آذرشهر

احداث بیمارستان  
  جایگزین آذرشهر

آذربایجان 
  شرقی/ آذرشهر

شرکت مادر تخصصی 
توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی، درمانی و 
  تجهیزات پزشکی

 120,350 83  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  فضاي درمانی  71

بیمارستان جایگزین رازي   شهراحداث بیمارستان  قائم  1602001094 275
  شهرقائم

مازندران/ قائم 
  شهر

شرکت مادر تخصصی 
توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی، درمانی و 
  تجهیزات پزشکی

 477,750 273  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  فضاي درمانی  65

احداث بیمارستان جایگزین   1602001051 276
  آموزشی ایالم

تختخوابی  276بیمارستان 
  ایالم/ ایالم  ایالم

شرکت مادر تخصصی 
توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی، درمانی و 
  تجهیزات پزشکی

 620,400 376  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  درمانیفضاي   67
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

احداث بیمارستان آموزشی   1602001007 277
  تربت حیدریه

 272بیمارستان 
  حیدریهتختخوابی تربت

خراسان رضوي/ 
  تربت حیدریه

سازمان مجري 
ساختمانها و 

تاسیسات دولتی 
وعمومی، شرکت 

  مادر تخصصی

 40,800 272  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  فضاي درمانی  70

بیمارستان جایگزین   احداث بیمارستان نجف آباد  1602001100 278
  آبادنجف

اصفهان/ نجف 
  آباد

شرکت مادر تخصصی 
توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی، درمانی و 
  تجهیزات پزشکی

 378,000 216  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  فضاي درمانی  65

279 1602001057  
 احداث بیمارستان جایگزین

بیمارستان امام خمینی 
  خمین

 130بیمارستان 
  مرکزي/ خمین  تختخوابی خمین

شرکت مادر تخصصی 
توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی، درمانی و 
  تجهیزات پزشکی

 130,000 130  تخت کل  ایجاد فضاي درمانی  فضاي درمانی  80

 آموزش و پرورش عمومی

ها و تعمیر و تجهیز اردوگاه  1801008001  280
  هاي پرورشیکانون

ها و تجهیز اردوگاه
وزارت آموزش و   سراسري  هاي پرورشیکانون

تامین تجهیزات اردوگاه   کمک آموزشی  -  پرورش
 100,000 -  باب  ها 

281 1801015003  
تخریب و بازسازي مدارس 
غیراستاندارد و مقام سازي 

  مدارس بدون استحکام

درصد از پروژه هاي  10
تخریب و بازسازي مدارس 

  غیراستاندارد 
  سراسري

سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهیز 
  مدارس کشور

تخریب و بازسازي   آموزشی  -
 1,500,000 -  کالس  مدارس 

282 1801015003  
تخریب و بازسازي مدارس 
غیراستاندارد و مقام سازي 

  مدارس بدون استحکام

درصد از پروژه هاي  10
مقاوم سازي مدارس بدون 

  استحکام
  سراسري

سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهیز 
  مدارس کشور

اجراي مقاوم سازي   آموزشی  -
 1,500,000 -  کالس  مدارس 
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

283 1801015017  
تکمیل و تجهیز فضاهاي 

آموزشی ملی و استانی (از 
  محل انتشار مالی و اسالمی)

هاي درصد از پروژه 10
  سراسري  نیمه تمام

سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهیز 
  مدارس کشور

 3,000,000 -  کالس  مدارس نیمه تمام  آموزشی  -

گسترش فناوري اطالعات و   1801015011 284
  ایجاد شبکه هوشمند مدارس

ایجاد شبکه هوشمند 
وزارت آموزش و   سراسري  مدارس

 300,000 - -  -  کمک آموزشی  -  پرورش

کشاورزي احداث آموزشکده   1802008015 285
  دامغان

احداث خوابگاه و سلف 
سرویس آموزشکده 

  کشاورزي دامغان
دانشگاه فنی و حرفه   سمنان/دامغان

خوابگاه/ کمک   15  اي
 46,000 3859  متر مربع  احداث  آموزشی

احداث آموزشکده کشاورزي   1802008015 286
  دامغان

احداث سالن چند منظوره 
(ورزشی) آموزشکده 

  کشاورزي دامغان
دانشگاه فنی و حرفه   سمنان/دامغان

 15,000 926  متر مربع  احداث  کمک آموزشی  0  اي

احداث خوابگاه هاي   1802008017 287
  آموزشکده هاي فنی 

احداث خوابگاه آموزشکده 
دانشگاه فنی و حرفه   تهران/دماوند  کشاورزي دماوند

 15,000 900  متر مربع  احداث  خوابگاه  0  اي

احداث خوابگاه هاي   1802008017 288
  آموزشکده هاي فنی 

احداث خوابگاه آموزشکده 
  فنی دختران سبزوار

-خراسان رضوي
  سبزوار

دانشگاه فنی و حرفه 
 2,000 900  متر مربع  احداث  خوابگاه  90  اي

احداث خوابگاه هاي   1802008017 289
  آموزشکده هاي فنی 

احداث خوابگاه آموزشکده 
دانشگاه فنی و حرفه   خوزستان/اهواز  فنی شهید چمران اهواز

 10,000 800  متر مربع  احداث  خوابگاه  30  اي

احداث خوابگاه هاي   1802008017 290
  آموزشکده هاي فنی 

احداث خوابگاه آموزشکده 
دانشگاه فنی و حرفه   فارس/فسا  کشاورزي فسا

 15,000 900  متر مربع  احداث  خوابگاه  0  اي

احداث خوابگاه هاي   1802008017 291
  آموزشکده هاي فنی 

احداث خوابگاه آموزشکده 
 1فنی پسران شماره 

  کرمانشاه
دانشگاه فنی و حرفه   کرمانشاه

 15,000 900  متر مربع  احداث  خوابگاه  0  اي

احداث خوابگاه هاي   1802008017 292
  آموزشکده هاي فنی 

احداث خوابگاه آموزشکده 
  فنی پسران صومعه سرا

گیالن/صومعه 
  سرا

دانشگاه فنی و حرفه 
 10,000 800  متر مربع  احداث  خوابگاه  23  اي
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

احداث خوابگاه هاي   1802008017 293
  آموزشکده هاي فنی 

احداث خوابگاه آموزشکده 
دانشگاه فنی و حرفه   گرگان  فنی پسران گرگان

 8,000 1800  متر مربع  احداث  خوابگاه  73  اي

احداث خوابگاه هاي   1802008017 294
  آموزشکده هاي فنی 

احداث خوابگاه آموزشکده 
دانشگاه فنی و حرفه   همدان/مالیر  فنی پسران مالیر

 32,000 3800  متر مربع  احداث  خوابگاه  50  اي

احداث فضاهاي آموزشی   1802008018 295
  آموزشکده هاي فنی

احداث استخر سرپوشیده 
دانشکده فنی امام باقر (ع) 

  ساري
دانشگاه فنی و حرفه   مازندران/ساري

 30,000 2050  متر مربع  احداث  آموزشی  0  اي

احداث فضاهاي کمک   1802008019 296
  آموزشی آموزشکده هاي فنی 

احداث سالن ورزشی 
آموزشکده فنی پسران 

  سمنان
دانشگاه فنی و حرفه   سمنان

 8,000 1500  متر مربع  احداث  کمک آموزشی  70  اي

احداث فضاهاي کمک   1802008019 297
  آموزشی آموزشکده هاي فنی 

احداث سالن ورزشی 
آموزشکده فنی پسران 

  محمودآباد
دانشگاه فنی و حرفه   مازندران 

 6,000 500  متر مربع  احداث  کمک آموزشی  70  اي

احداث فضاهاي کمک   1802008019 298
  آموزشی آموزشکده هاي فنی 

احداث سالن چند منظوره 
فنی (ورزشی) آموزشکده 

  دختران ساري
دانشگاه فنی و حرفه   مازندران 

 10,000 650  متر مربع  احداث  کمک آموزشی  0  اي

احداث فضاهاي کمک   1802008019 299
  آموزشی آموزشکده هاي فنی 

احداث سالن چند منظوره 
(ورزشی) آموزشکده فنی 

  دختران زاهدان

سیستان و 
  بلوچستان

دانشگاه فنی و حرفه 
 6,000 900  متر مربع  احداث  کمک آموزشی  60  اي

احداث، توسعه و تجهیز   1802008020 300
  آموزشکده هاي فنی

احداث و تکمیل سوله 
هاي کارگاهی آموزشکده 

هاي فنی دختران و 
  پسران کرج

دانشگاه فنی و حرفه   البرز
 60,000 5000  متر مربع  احداث  آموزشی  18  اي

احداث، توسعه و تجهیز   1802008020 301
  هاي فنی آموزشکده

احداث سالن چند منظوره 
آموزشکده فنی شهید 

  باهنر زاهدان

سیستان و 
  بلوچستان

دانشگاه فنی و حرفه 
 30,000 2000  متر مربع  احداث  کمک آموزشی  0  اي
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

 ارتباطات و فناوري اطالعات

302  1302002003  
ها و ایجاد و توسعه زیرساخت
خدمات کاربردي بخش 

  ارتباطات و فناوري اطالعات 

ایجاد و توسعه بسترهاي 
ارتقاي ظرفیت ترانزیت 

  ترافیک
وزارت ارتباطات و   سراسري

افزایش ظرفیت ترانزیت   انتقال داده  0  فناوري اطالعات
 2,500,000 30  ترابیت  ترافیک

303 1302002003  
ها و ایجاد و توسعه زیرساخت
خدمات کاربردي بخش 

  ارتباطات و فناوري اطالعات 

هاي سامانهایجاد و توسعه 
ارائه خدمات نوین و 

بسترهاي ارتقاي ظرفیت 
  ترانزیت پستی

وزارت ارتباطات و   سراسري
انتقال مرسوله   0  فناوري اطالعات

  پستی
افزایش ظرفیت هاب 

 10,000,000 1600  هزار تن  پستی

 زیرساخت صنعت، معدن و بازرگانی

304  1304011012  

کمک به احداث خط لوله 
به شهرهاي انتقال گاز اتیلن 

مهاباد، سنندج، میاندوآب، 
تبریز، گچساران، کرمانشاه، 

دهدشت، خرم آباد، 
اندیمشک، چهارمحال و 

  بختیاري، همدان و ممسنی

به احداث خط لوله انتقال  
گاز اتیلن به شهرهاي 

مهاباد، سنندج، میاندوآب، 
  تبریز، گچساران و...

استانهاي جنوبی 
  و غربی کشور

وزارت نفت ( شرکت 
لی صنایع م

  پتروشیمی)
82  

انتقال مواد اولیه 
اتیلن به عنوان 
خوراك مجتمع 
  هاي پتروشیمی

         2100  کیلومتر  اجراي خط لوله
6,257,345  
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

کمک به احداث خط لوله   1304011013 305
  انتقال گاز اتیلن مرکزي

کمک به احداث خط لوله 
  فارس  انتقال گاز اتیلن مرکزي

وزارت نفت ( شرکت 
صنایع ملی 

  پتروشیمی)
25  

انتقال مواد اولیه 
اتیلن به عنوان 
خوراك مجتمع 

  پتروشیمی

         600  کیلومتر  اجراي خط لوله
2,855,472  

306 1304011008  
ایجاد مناطق ویژه استقرار 
صنایع انرژي بر در سواحل 

  جنوبی کشور
فارس و   تامین زیر ساخت

  هرمزگان

سازمان توسعه و 
نوسازي معادن و 

  صنایع معدنی 
ایجاد زیرساخت    46،25

  هاي صنایع معدنی
کمک به تامین 

         52  مورد  زیرساخت ها
2,219,099  

کمک به تامین زیربناهاي   1304001001 307
  واحد فراوري تیتانیوم کهنوج

طراحی و احداث واحد 
  کرمان  فرآوري تیتانیوم کهنوج

سازمان توسعه و 
نوسازي معادن و 

  صنایع معدنی 
احداث کارخانه تولید   تولید پیگمنت  80،87

            50,000  تن  پیگمنت تیتانیوم
291,872  

بهسازي و تکمیل کشتارگاه   1305024004 308
  بهبهان

بهسازي و تکمیل 
  کشتارگاه بهبهان

خوزستان/ 
  بهبهان

وزارت جهاد 
بهسازي و تکمیل   کشتارگاهاحداث   70  کشاورزي

            1  واحد  کشتارگاه بهبهان
150,000  

 کشاورزي

افزایش ظرفیت تخلیه   اسکله  92  سازمان شیالت ایران  هرمزگان/جاسک  گوگسر  احداث بنادر صیادي  1303018002  309
 60,000 5,000  تن  صید

افزایش ظرفیت تخلیه   اسکله  90  شیالت ایران سازمان  هرمزگان/ قشم  درگهان  احداث بنادر صیادي  1303018002 310
 70,000 4,000  تن  صید

افزایش ظرفیت تخلیه   اسکله  14  سازمان شیالت ایران  بوشهر/ خارك  خارك  بهسازي بنادر صیادي  1303018003 311
 200,000 10,000  تن  صید

افزایش ظرفیت تخلیه   اسکله  80  ایرانسازمان شیالت   ملزندران/ بابلسر  بابلسر  بهسازي بنادر صیادي  1303018003 312
 100,000 -  تن  صید

افزایش ظرفیت تخلیه   اسکله  98  سازمان شیالت ایران  ملزندران/ بهشهر  امیرآباد  بهسازي بنادر صیادي  1303018003 313
 100,000 -  تن  صید
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال           

عنوان دستگاه   استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف
  اجرایی

درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پروژه 
تا پایان سال 

1396  

  مقدار  واحد  عنوان هدف کمی  کاربري پروژه

برآورد منابع 
مورد نیاز 

هاي پروژه
  مشارکت

افزایش ظرفیت تخلیه   اسکله  53  سازمان شیالت ایران  بوشهر/ بوشهر  جفره  ساماندهی بنادر صیادي  1303018005 314
 250,000 30,000  تن  صید

خوزستان/   خور ابوخضیر  ساماندهی بنادر صیادي  1303018005 315
افزایش ظرفیت تخلیه   اسکله  30  سازمان شیالت ایران  شادگان

 100,000 20,000  تن  صید

خوزستان /   آبادان  ساماندهی بنادر صیادي  1303018005 316
افزایش ظرفیت تخلیه   اسکله  22  ایرانسازمان شیالت   آبادان

 250,000 40,000  تن  صید

افزایش ظرفیت تخلیه   اسکله  25  سازمان شیالت ایران  بوشهر / بردخون  خورخان  ساماندهی بنادر صیادي  1303018005 317
 200,000 15,000  تن  صید

318 1306001012  

مطالعه و اجراي عملیات 
آبخیزداري و آبخوان داري در 

هاي آبخیر فاقد سد حوزه 
  کشور

اجراي عملیات آبخیزداري 
 20و آبخوان داري در 
  درصد از پروژه ها

سازمان جنگها، مراتع   سراسري
اجراي عملیات   -  -  و آبخیزداري کشور

 1,000,000 -  هزار هکتار  آبخیزداري

319 1306009001  
تامین و انتقال آب براي 

توسعه باغات در اراضی شیب 
  دار

براي باغات در انتقال آب 
وزارت جهاد   سراسري  درصد از پروژه ها 20

 1,500,000 -  هکتار  تامین و انتقال آب  -  -  کشاورزي

320 1306012001  
اجراي عملیات آب و خاك 

در عرصه تشکل هاي 
  کشاورزي

اجراي عملیات آب و خاك 
وزارت جهاد   سراسري  درصد از پروژه ها  20در 

 اجراي عملیات آب و  -  -  کشاورزي
 1,200,000 -  هکتار  خاك

321 1306012004  
تجهیز و نوسازي اراضی 

زیرسدهاي مخزنی، بندهاي 
  انحرافی مستقل و شالیزاري

تجهیز و نوسازي اراضی  
وزارت جهاد   سراسري  درصد از پروژه ها 20در 

 2,000,000 -  هکتار  تجهیز و نوسازي اراضی   -  -  کشاورزي
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  19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
  

 مبالغ به میلیون ریال           

  عنوان دستگاه اجرایی  استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف

درصد 
پیشرفت 
فیزیکی 
پروژه تا 

پایان سال 
1396  

  اهداف کمی پروژه
برآورد منابع 

مورد نیاز 
هاي پروژه

  مشارکت

  شرب
(میلیون 

متر 
  مکعب)

  صنعت
(میلیون 

متر 
  مکعب)

  کشاورزي
بهبود 

(میلیون 
  مترمکعب)

توسعه (میلیون 
  مترمکعب)

  توسعه منابع آب

 2,636,047 - 10/0 30/0 11/0 85  شرکت آب منطقه اي فارس  فارس  ساختمان سد هایقر ساختمان سد هایقر 1307003101 322

چهارمحال و   ساختمان سد بابا حیدر ساختمان سد بابا حیدر 1307003032 323
  بختیاري

شرکت آب منطقه اي چهار 
 1,714,969 5/0 2/0 10/5 67  محال و بختیاري

شرکت سازمان آب و برق   خوزستان  ساختمان سد باالرود ساختمان سد باالرود 1307003036 324
 1,817,343 - - - - 78  خوزستان

 3,916,537 152/8 - 40/0 71  شرکت آب منطقه اي گیالن  گیالن  ساختمان سد پلرود ساختمان سد پلرود 1307003040 325

آذربایجان   ساختمان سد پیغام چاي ساختمان سد پیغام چاي 1307003041 326
  شرقی

شرکت آب منطقه اي 
 1,296,421 11/0 1/0 2/2 56  آذربایجان شرقی

 5,125,099 80/0 16/9 10/3 52  شرکت آب منطقه اي فارس  فارس  ساختمان سد کوار ساختمان سد کوار 1307003075 327

328 1307003114 

سد مخزنی تنگ سرخ بشار 
درصد منابع  45(به نسبت 
درصد سایر  55عمومی و 

 منابع)

کهگیلویه و   سد مخزنی تنگ سرخ بشار 
  بویراحمد

شرکت آب منطقه اي 
 5,400,000 42/4 - 17/0 97/5 12  کهگیلویه و بویر احمد

شرکت آب منطقه اي   لرستان  ساختمان سد آبسرده ساختمان سد آبسرده 1307003027 329
 2,101,152   -   26/4 25  لرستان
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  19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
  

 مبالغ به میلیون ریال           

  عنوان دستگاه اجرایی  استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف

درصد 
پیشرفت 
فیزیکی 
پروژه تا 

پایان سال 
1396  

  اهداف کمی پروژه
برآورد منابع 

مورد نیاز 
هاي پروژه

  مشارکت

  شرب
(میلیون 

متر 
  مکعب)

  صنعت
(میلیون 

متر 
  مکعب)

  کشاورزي
بهبود 

(میلیون 
  مترمکعب)

توسعه (میلیون 
  مترمکعب)

ساختمان سد مخزنی هرات و  1307003089 330
 شبکه آبیاري و زهکشی

ساختمان سد مخزنی هرات و 
 1,160,431 - 3/8 2/0 4/5 84  شرکت آب منطقه اي یزد  یزد  شبکه آبیاري و زهکشی

 7,758,857 - 74/5 26/1 81  شرکت آب منطقه اي تهران  تهران  ساختمان سد نم رود ساختمان سد نم رود 1307003099 331

 2,817,571 - 79/0 - - 89  شرکت آب منطقه اي قزوین  قزوین  ساختمان سد نهب ساختمان سد نهب 1307003100 332

333 1307003022 

تکمیل مطالعات و اجراي 
ساماندهی آبهاي سطحی 
 70جنوب تهران با مشارکت 
 درصدي بخش غیر دولتی

مطالعات و اجراي تکمیل 
ساماندهی آبهاي سطحی 

  جنوب تهران
 11,714,291 - - - - 4  شرکت آب منطقه اي تهران  تهران

آذربایجان   آبرسانی به شهر ارومیه آبرسانی به شهر ارومیه 1307002021 334
  غربی

شرکت آب منطقه اي 
 315,000 - - - 76/0 81  آذربایجان غربی

احداث مدول سوم تصفیه  کرج آبرسانی به شهر 1307002050 335
شرکت آب و فاضالب استان   البرز  خانه آب کرج

 180,000 - - - 55/0 44  البرز

336 1307002073 
آبرسانی به شهرها و 

روستاهاي استان مرکزي از 
 خط انتقال سدکوچري به قم

احداث تصفیه خانه آب شهر 
شرکت آب منطقه اي   مرکزي  محالت

 270,000 - - 13/0 25  مرکزي
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  19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
  

 مبالغ به میلیون ریال           

  عنوان دستگاه اجرایی  استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  کد طرح  ردیف

درصد 
پیشرفت 
فیزیکی 
پروژه تا 

پایان سال 
1396  

  اهداف کمی پروژه
برآورد منابع 

مورد نیاز 
هاي پروژه

  مشارکت

  شرب
(میلیون 

متر 
  مکعب)

  صنعت
(میلیون 

متر 
  مکعب)

  کشاورزي
بهبود 

(میلیون 
  مترمکعب)

توسعه (میلیون 
  مترمکعب)

ساختمان شبکه آبیاري و  1307002125 337
 زهکشی آبادان

ساختمان شبکه آبیاري و 
شرکت سازمان آب و برق   خوزستان  زهکشی آبادان

 - - 84  خوزستان

 هکتار 21648

5,411,109 

ساختمان شبکه آبیاري و  1307002148 338
 زهکشی خرمشهر

ساختمان شبکه آبیاري و 
 شرکت سازمان آب و برق  خوزستان  زهکشی خرمشهر

 4,434,539 - - 76  خوزستان

ساختمان شبکه آبیاري و  1307002195 339
 زهکشی کوار

ساختمان شبکه آبیاري و 
 901,062 80/0 -   65  شرکت آب منطقه اي فارس  فارس  زهکشی کوار

ساختمان شبکه آبیاري و  1307002202 340
 زهکشی گیوي

ساختمان شبکه آبیاري و 
منطقه اي شرکت آب   اردبیل  زهکشی گیوي

 2,649,727 20/0 6/6 8/0 8/0 14  اردبیل

ساختمان شبکه آبیاري و  1307002128 341
 زهکشی آیدوغموش

ساختمان شبکه آبیاري و 
  زهکشی آیدوغموش

آذربایجان 
  شرقی

شرکت آب منطقه اي 
 1,972,500 43/9 5/0 11/2 - 57  آذربایجان شرقی

ساختمان شبکه آبیاري و  1307002156 342
 رئیسعلی دلواري زهکشی

ساختمان شبکه آبیاري و 
 3,440,100 144/3 275/3 - - 65  شرکت آب منطقه اي بوشهر  بوشهر  زهکشی رئیسعلی دلواري

شرکت آب منطقه اي   لرستان  انتقال آب به دشت جایدر انتقال آب به دشت جایدر 1307003012 343
 624,955 7/0 - - - 45  لرستان
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال  

کد   ردیف
  عنوان دستگاه اجرایی  استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  طرح

پیشرفت فیزیکی 
پروژه تا پایان 

  1396سال 
عنوان هدف   کاربري پروژه

برآورد منابع مورد نیاز   مقدار  واحد  کمی
  هاي مشارکت پروژه

شرکت هواپیمایی  - - کمک به نوسازي و تامین ناوگان هوایی  - 344
 100,000 - - - - - جمهوري اسالمی ایران

شرکت آب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهرفریدونکنار - 345
 100,000 - - - - - مازندران

شرکت آب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نور - 346
 100,000 - - - - - مازندران

شرکت آب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر رویان - 347
 100,000 - - - - - مازندران

شرکت آب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر محمود آباد - 348
 100,000 - - - - - مازندران

شرکت آب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر گلوگاه - 349
 100,000 - - - - - مازندران

شرکت آب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نکا - 350
 100,000 - - - - - مازندران

شرکت اب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر طالخونچه - 351
 100,000 - - - - - اصفهان

شرکت اب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر میمه - 352
 100,000 - - - - - اصفهان

شرکت اب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر برخوار -- 353
 100,000 - - - - - اصفهان

شرکت آب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر  فومن - 354
 100,000 - - - - - گیالن

شرکت اب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر ایرانشهر - 355
 100,000 - - - - - سیستان و بلوچستان

شرکت آب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر پاکدشت - 356
 100,000 - - - - - تهران
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال  

کد   ردیف
  عنوان دستگاه اجرایی  استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  طرح

پیشرفت فیزیکی 
پروژه تا پایان 

  1396سال 
عنوان هدف   کاربري پروژه

برآورد منابع مورد نیاز   مقدار  واحد  کمی
  هاي مشارکت پروژه

شرکت آب و فاضالب  - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر بهارستان - 357
 100,000 - - - - -  تهران

فاضالب  شرکت آب و - - ایجاد تأسیسات فاضالب شهر نمین - 358
 100,000 - - - - - اردبیل

ایجاد تأسیسات فاضالب شهرهاي اردل،  - 359
شرکت آب و فاضالب  - - سورشجان و باباحیدر

 100,000 - - - - - چهارمحال و بختیاري

شرکت آب و فاضالب  - - سامانه آب شرب مشهد - 360
 100,000 - - - - - مشهد

شرکت توسعه منابع آب و  - - سد چومان و سامانه انتقال آب - 361
 100,000 - - - - - نیروي ایران 

شرکت توسعه منابع آب و  - - سد کانی گویژان و سامانه انتقال - 362
 100,000 - - - - - نیروي ایران 

شرکت آب و فاضالب  - - آبرسانی به شهر مهران و پایانه مرزي - 363
 100,000 - - - - - ایالم

شرکت آب منطقه اي  - - سد هشتچین - 364
 100,000 - - - - - اردبیل

طرح آبرسانی به رامسر، تنکابن و عباس  - 365
شرکت آب منطقه اي  - - آباد

 100,000 - - - - - مازندران

شرکت آب منطقه اي  - - طرح آبرسانی به ساري و میاندرود - 366
 100,000 - - - - - مازندران

شرکت آب منطقه اي  - - ساختمان سد کسیلیان - 367
 100,000 - - - - - مازندران

تامین آب شرب مشهد از رودخانه هاي  - 368
شرکت آب منطقه اي  - - مرزي یال شمالی هزار مسجد

 100,000 - - - - - خراسان رضوي
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 19خصوصی موضوع تبصره -طرح هاي مشارکت عمومی
 مبالغ به میلیون ریال  

کد   ردیف
  عنوان دستگاه اجرایی  استان/ شهر  عنوان پروژه  عنوان طرح  طرح

پیشرفت فیزیکی 
پروژه تا پایان 

  1396سال 
عنوان هدف   کاربري پروژه

برآورد منابع مورد نیاز   مقدار  واحد  کمی
  هاي مشارکت پروژه

سازمان آب و برق  - - ساختمان سد تراز اللی - 369
 100,000 - - - - - خوزستان

370 - 
تکمیلی سامانه آب شرب تامین آب 

چهارده شهر استان اصفهان (با تاکید بر 
 مصوبات پدافند غیر عامل)

شرکت آب منطقه اي  - -
 3,000,000 - - - - - اصفهان

شرکت آب منطقه اي  - - ساختمان سد باهوش - 371
 100,000 - - - - - بوشهر

شرکت آب منطقه اي  - - ساختمان سد فینسک - 372
 100,000 - - - - - سمنان

373 - 
مطالعه و اجراي سامانه جایگزین انتقال 
آب شرب استانهاي البرز و تهران از سد 

 طالقان
شرکت آب منطقه اي  - -

 100,000 - - - - - تهران

شرکت آب منطقه اي  - - ساختمان سد شصت کالته - 374
 100,000 - - - - - گلستان

شرکت عمران شهرهاي  - - اصفهانقطار حومه اي شاهین شهر به  - 375
 100,000 - - - - - جدید

 100,000 - - - - - شرکت راه آهن - - سیرجان -راه آهن کرمان - 376

  



 




