
 بسمه تعالی
                                                                                     فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 10011722103:  شناسه خدمت -2 مقاومتی پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد :عنوان خدمت -1

3- 
ارائه 

دهنده خدمت
 فارسسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان  نام دستگاه اجرایی: 

 سازمان برنامه و بودجه کشور نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

هاي اقتصاد مقاومتی دستگاهها اجرایی جهت پیشبرد اهداف و برنامه هاي اقتصاد مقاومتی استان برنامه ها و پروژه  شرح خدمت
در جلسات ستاد بررسی و پس از تصویب در قالب مدل نیپا به صورت دوره هاي سه ماهه عملکرد ایـن پـروژه هـا 

 پیگیر و رصد می گردد.
 نوع خدمت 
 

  )G2C( خدمت به شهروندان    
  )G2B( خدمت به کسب و کار    

نوع )G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی    
 

مخاطبین
  استان ییاجرا يدستگاه ها 

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

 مالکیتثبت     تامین اجتماعی     کسب و کار    مالیات    سالمت   آموزش    تولد      رویداد مرتبط با:
 سایر   وفات   هامدارك و گواهینامه    بازنشستگی    ازدواج    بیمه    تاسیسات شهري     

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

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

 مستندات مربوط به نظارت برنامه ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتی

 يمربوط به هشت برنامه تحول در نظام ادار يدستورالعمل و بخشنامه ها باالدستیقوانین و مقررات 

5- 
جزییات خدمت

 

 در:       ماه        فصل          سال خدمت گیرنده                        آمار تعداد خدمت گیرندگان
  خدمت: ارایه زمان مدتمتوسط 

 سال ماه        فصل           بار در:        2                           یکبار براي همیشه                        تواتر
  مراجعه حضوريتعداد بار 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)
   

   
. . .   

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

 

 آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
https://sanpa.mpo-fr.ir/Login 

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

در مرحله اطالع رسانی خدمت
 الکترونیکی     

 
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    

 تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه      
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

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

 مراجعه به دستگاه:
 ملی      
 استانی      
 شهرستانی     

  

 

   
 

  



در مرحله درخواست خدمت
 

 الکترونیکی    
 

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

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 ن مشابه دفاتر پیشخوانعناوی   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

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

 مراجعه به دستگاه:
 ملی     
 استانی     
 شهرستانی     

مرحله تولید
 

خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا  

ارتباط با دیگر دستگاه ها )
 الکترونیکی     

 
 )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
 سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

  
 
 
 

درمرحله ارائه خدمت
 

 الکترونیکی    
 

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

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

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

 مراجعه به دستگاه:
 ملی     
 استانی     
 شهرستانی     

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
سامانه
 

ها 
(بانکهاي اطالعاتی) 

 در
دستگاه

 فیلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي دیگر 
 
 

استعالم  استعالم الکترونیکی
غیر 

 الکترونیکی

برخط
 online

 

دسته
اي 

)
Batch
( 

     
     
     
     

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
دستگاههاي دیگر

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه دیگر 
 دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر استعالم الکترونیکی
برخط :است، استعالم توسط

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    



9- 
عناوین 
فرایندهاي 

 
     

 یتهیه و جمع آوري گزارش عملکرد برنامه ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومت .1
 مقاومتی استان نظارت بر اقدامات و برنامه هاي اقتصاد .2
 ورود اقدامات و برنامه ها در سامانه .3
 گزارشو چاپ تدوین  .4

 نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10

 
 
 

  :لفنت زارع  یعل :فرم کننده تکمیل خانوادگی نام و نام
07132290931 

 )403 داخلی(

 :الکترونیک پست
 

و  يزیبرنامه ر یمعاونت هماهنگ :مربوط واحد
 بودجه

 


