
 بسمه تعالی

 فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
۱۱۱۷۱۶۱۶۱۱۱:  خدمتشناسه  -2 و مشاوران مانکارانیپ تیحالص صیتشخ :عنوان خدمت -1
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ارائه دهنده

ت
خدم

فارسسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  نام دستگاه اجرایی:

سازمان برنامه و بودجه کشور نام دستگاه مادر:
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ت
ت خدم

صا
مشخ

و مشاوران مانکارانیپ تیحصال نامهیصدور گواهشرح خدمت

  (G2C) خدمت به شهروندان    نوع خدمت 
 (G2B) خدمت به کسب و کار 
نوع(G2G)خدمت به دیگردستگاه های دولتی    

 
مخاطبین

تصدی گری    حاکمیتی    ماهیت خدمت 

روستایی     شهری     استانی     منطقه ای    ملی    سطح خدمت

مالکیتثبت     تامین اجتماعی     کسب و کار    مالیات    سالمت  آموزش    تولد     رویداد مرتبط با:

سایر   وفات   هامدارک و گواهینامه    بازنشستگی    ازدواج    بیمه   تاسیسات شهری     

رخداد رویدادی مشخص      فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضای گیرنده خدمت     نحوه آغاز خدمت

سایر:  ... تشخیص دستگاه    

مدارک الزم برای انجام 
 خدمت

 :تکمیل فرم ثبت نام شامل

مشخصات مدیر عامل)شامل نام و نام خانوادگی(-

مشخصات شرکت)شامل شناسه ملی شرکت، نام کامل ثبتی شرکت، شماره ثبت، نام اختصاری، محل ثبت، -
تاریخ تاسیس، کد اقتصادی و ...(

شرکت)شامل کشور/استان/شهر، آخرین آدرس ثبتی، دفتر مرکزی، کدپستی، تلفن همراه مشخصات محل -
مدیر عامل، نمابر و ...(

فایل اسکن شده صفحه اول اساسنامه شرکت-

قانون اساسی و شاغل  141تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت و مشمول نبودن ممنوعیت مقرر در اصل -
اضی گواهینامه در همان شرکتبودن کارکنان تمام وقت شرکت متق

مشخصات سهامداران شرکت)شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصیلی، سوابق -
کاری و ...(

مشخصات اعضای هیئت مدیره)شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، سمت، مدارج تحصیلی و سوابق -
کاری(

مه قبل از ساجات)شامل محل صدور گواهینامه قبلی، نام و نام خانوادگی مقام اطالعات مربوط به گواهینا-
 .صادر کننده گواهینامه، تاریخ صدور و اعتبار گواهینامه قبلی، فرست رشته ها و ...( در صورت وجود

جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین -
 .طبق روزنامه برابر باشدآدرس 

مشخصات پرسنل امتیازآور)شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته، مدارج تحصیلی و سوابق کاری(-

اطالعات مربوط به تجربه کاری پیمانکار)شامل پروژه های انجام شده)نوع پیمان، موضوع پیمان، شماره -
و ..(، درصد رشته های استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بیمه  قرارداد، تاریخ انعقاد قرارداد، نام کارفرما

ماه اخیر( 3۳ماهانه پرداختی)و یا رسید دریافت لیست تامین اجتماعی( در 

اطالعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی شرکت)شامل موجودی نقدی، سرمایه گذاری کوتاه مدت، سفارشات و -
مشهود، درآمد ناخالص پیمانکاری، خالص گردش مالی، خالص دارایی پیش پرداخت ها، دارائی های ثابت 

های جاری و ...(

قانون برنامه و بودجه  باالدستیقوانین و مقررات 

تمدختیایزج -5

در:       ماه        فصل          سال خدمت گیرنده 1511         آمار تعداد خدمت گیرندگان
  



روز 15 خدمت: ارایه زمان مدتمتوسط 

سال ماه        فصل   بار در: یك  یکبار برای همیشه     تواتر

دوبارتعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیك )های( بانکی شماره حساب مبلغ)مبالغ(پایه

53111,111 

44511,111 

3۳111,111 

۳-
 

ت
نحوه دسترسی به خدم

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Sajat.mporg.ir
Sajat.mporg.irهمه یا بخشی از آن:نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن 

رسانه ارتباطی خدمتنوع ارائهمراحل خدمت

ت
الع رسانی خدم

در مرحله اط

اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(  تلفن همراه )برنامه کاربردی(     الکترونیکی    
پست الکترونیك  ارسال پستی    

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

ت  غیرالکترونیکی    
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
 

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

مراجعه به دستگاه:
ملی 
استانی 
شهرستانی 

ت
ت خدم

در مرحله درخواس

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

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
تشکل های صنفی تخصصی   سایر)باذکرنحوه دسترسی(  

ت  غیرالکترونیکی    
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
 

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

مراجعه به دستگاه:
ملی  
استانی  
شهرستانی  

ت
مرحله تولید خدم

)فرایند داخل دستگاه یا  

ارتباط با دیگر دستگاه ها (

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

ت غیرالکترونیکی    
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح

 جهت احراز صالحیت فرد
جهت احراز صالحیت مدارک

ت
درمرحله ارائه خدم

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

واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:شماره قرارداد 
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
تشکل های صنفی سایر)باذکرنحوه دسترسی(  

  



ت  غیرالکترونیکی    
ضرور

ذکر 

ی
ضور

مراجعه ح
 

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

دستگاه:مراجعه به 
ملی  
استانی  
شهرستانی  
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ارتباط
 

ت
خدم

با 
 

سایر
 

سامانه
 

ها
العاتی( 

ی اط
)بانکها

 در
دستگاه

استعالم  استعالم الکترونیکیفیلدهای موردتبادلنام سامانه های دیگر
غیر 

الکترونیکی

ط
برخ

o
n

lin
e

دسته
ی 

ا

(
B

atch
)

امور مالیاتی
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ارتباط

 
ت

خدم
با 

 
سایر

 
ی دیگر

دستگاهها

نام سامانه های دستگاه  نام دستگاه دیگر
دیگر

فیلدهای 
موردتبادل

مبلغ 
)درصورت 
پرداخت 
هزینه(

 غیرالکترونیکی استعالم اگر استعالم الکترونیکی
:است، استعالم توسط ط

برخ

o
n

lin
e

دسته
ی 

ا

(
B

atch
)

دستگاه    
کننده مراجعه    

دستگاه    
کننده مراجعه    

دستگاه    
کننده مراجعه    
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ت
ی خدم

عناوین فرایندها

سازمان به نهایی ارسال و سامانه در مستندات بارگذاری و اطالعات ورود -1

استان در سازمان کارشناسان توسط ،بررسی یک کنترل و  -2

میگیرد قرار بررسی مورد گروه رئیس توسط ،کنترل و بررسی دو -3

مربوطه مدیر مجدد توسط بررسی، کنترل سه  -4

کشور بودجه و برنامه سازمان به و ارسال سازمان رئیس تایید،  4کنترل  -5

 کشور بودجه و برنامه سازمانبررسی و تایید توسط  5کنترل  -۳
گواهینامهصدور  -7

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت -11

 :مربوط واحد :الکترونیك پست  :تلفن  :فرم کننده تکمیل خانوادگی نام و نام

نمودارهاى فعالیت ها به تفکیک در زیر آورده شده است

07132272444غالمحسین جوانمردى



 درخواست تشكيل
پرونده جديد

 تعيين نوع شركت
ورتبه درخواســتي

رفع نواقص

گواھينامه

رد درخواست

 بررسي پرونده توسط
كارشناس

[  نوع اول۵ يا ۴ يا ٣متقاضي پايه ھــاي  ]

بررسي نواقص

[ ناقص ]

بايگاني پرونده

[ غير قابل رفع ]

 اعالم ايرادات به متقاضي
جھت رفع

[ قابل رفع ]

 ارجاع به رئيس گروه
جھت بررسي

[ كامل ]

 اطالع رساني به
متقاضي

صدور گواھينامه

 كنترل پرونده توسط رئيس گــروه
دفتر فني استانداري

 تاييد و ارجاع پرونده به معاون
دفتر فني استانداري

[ مورد تاييد است ]

 ارجاع پرونده به
كارشناس

[ مورد تاييد نمي باشد ]

بايگاني درخواست در پرونده

(from نمودار فعاليت درخواســت اضــافه كــردن ر...

 غير قابل تاييد و ]
[ بررسي مجدد

اطالع رساني به متقاضـي

(from نمودار فعاليت درخواســت اضــافه كــردن ر...

 كنترل پرونده توسط معاون
دفتر فني استانداري

 تاييد پرونده و ارجاع به رئيـس
استانداري جھت تاييد نھـايي

 مورد تاييد است ]
]

 ارجاع پرونده به رئيس گـروه
دفتر فني استانداري

 مورد تاييد ]
[ نمي باشد

بايگاني درخواست در پرونده

(from نمودار فعاليت درخواســت اضــافه كــردن ر...

[ غير قابل تاييد و بررسي مجدد ]

اطالع رساني به متقاضـي

(from نمودار فعاليت درخواســت اضــافه كــردن ر...

 كنترل نھايي پرونــده در
استانداري

 ارجاع پرونده به معاون
دفتر فني استانداري

بايگاني درخواست در پرونده

(from نمودار فعاليت درخواســت اضــافه كــردن ر...

اطالع رساني به متقاضـي

(from نمودار فعاليت درخواســت اضــافه كــردن ر...

ــني و  بررسي پرونده در دفتر نظام ف
اجرايي

(from State/Activity Model٣)

  نوع اول و يا٢ يا ١متقاضي پايه ھــاي  ]
[ متقاضي نوع دوم يا سوم

 ارجاع شود به نمودار
 فعاليت بررسي پرونده
 در معاونت تشــخيص
صالحيت

[ مورد تاييد است ]

[ مورد تاييد نمي باشد ]

[ غير قابل تاييد و بررسي مجدد ]

متقاضيكارشناس دفتر فني  استانداريرئيس گروه دفتر فني استانداريمعاون دفتر فني استانداريمدير كل دفتر فني استانداريامور تشخيص صالحيت

  

(پيمانكاران)نمودار فعاليت كسب و كار درخواست تشكيل پرونده جديد  

  

٨٧٨٥

کنترل پرونده توسط       
 رئيس گروه

ارجاع  پرونده به      
رئيس گروه

ارجاع پرونده به
 مدير فنی و اجرايی

ارجاع پرونده به
 مدير فنی و اجرايی

کنترل نهايی 
 پرونده

كارشناس امورمشاوران وپيمانكاران سازمان مديريت وبرنامه ريزي   مدير  فني و اجرايي رئيس گروه دفتر فني



 تکميل نواقص
اعالمي پرونده

گواھينامه

 بررسي اوليه
پرونده

 بررسي پرونده ، انجام كنترل ھاي الزمــه
و ثبت در سيستم سامان

كامل

 ارجاع به  رئيس گروه
دفتر نظام فني و اجرايي

 بررسي قابل رفع
بودن ايرادات

پرونده ناقص است

 عودت پرونده
به متقاضي

 تنظيم صورتجلسه رفع نقص با صــاحبان امضــا و
ــدارك اعالم نقايص يا نامه با مھلت تكميل م

 ايرادات قابل رفع
ميباشد

 بررسي برطرف شدن
نواقص در زمان مقرر

رفع
 بررسي سابقه

عدم رفعشركت

ايرادات قابل رفع نمي باشــد

عدم سابقه

 بايگاني درخواست
در پرونده

داراي سابقه

 بررسي انجام پذير
بودن درخواست

غير قابل انجام

 بررسي نواقص
پرونده

قابل انجـام

[ بررسي اوليه صورت نگرفته است ]

[ بررسي اوليه صورت گرفته است ]

 صدور گواھينامه صالحيت پيمانكــاري و درج
صالحيت در  فھرست شركتھاي پيمانكار

 اطالع رساني به
متقاضي

(from State/Activity Model٣)

 كنترل پرونده
توسط رئيس گروه

 ارجاع پرونده به  مدير
دفتر نظام فني و اجرايي

پرونده تاييد است

 ارجاع پرونده به كارشناس
دفتر نظام فني و اجرايي

پرونده تاييد نمي باشــد

 بايگاني درخواست
در پرونده

غير قابل تاييد و بررسي مجــدد اطالع رساني به متقاضي

(from نمودار فعاليت درخواســت اض...

 كنترل پرونده توسط  مـدير
دفتر نظام فني و اجرايي

 ارجاع پرونده به مدير كل دفتر نظــام
فني و اجرايي جھت بررسي نھــايي

پرونده تاييد است

 ارجاع پرونده به رئيس گروه
دفتر نظام فني و اجرايي

پرونده ناقص است

 بايگاني درخواست
در پرونده

 غير قابل تاييـد و
بررسي مجدد

اطالع رساني به متقاضي

(from نمودار فعاليت درخواســت اض...

 كنترل نھايي
پرونده

پرونده تاييد است

 ارجاع به مدير دفتر
نظام فني و اجرايي

پرونده تاييد نمي باشــد

 بايگاني درخواست
 غير قابل تاييـد ودر پرونده

بررسي مجدد

 اطالع رساني به
متقاضي

(from State/Activity Model٣)

متقاضيكارشناس دفتر نظام فني و اجراييرئيس گروه دفتر نظام فني و اجراييمدير دفتر نظام فني و اجراييمدير كل دفتر نظام فني و اجرايي

 بررسي پرونده در دفتر نظام فني و اجرايينمودار فعاليت كسب و كار 
 

 



 
 فعاليت كسب و كار درخواست تشكيل پرونده جديد(مشاوران حقيقي و حقوقي) نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 اخذ آيين نامه و پرسشنامه و
راهنماي مربوطه 

 تکميل پرسشنامه تنظيم پرونده و
مدارک مربوطه مطابق با ايين نامه   

 ارائه نامه درخواست به انضمام مدارک 
مربوطه به دفتر نظام فني و اجرايي

[ شرکتهاي مشاور دولتي و عمومي يا مشاور حقيقي ]

 تکميل پرونده و ارائه به جامعه
مهندسان مشاور ايران

 ارائه نامه درخواست به انضمام مدارک 
...مربوطه به جامعه مهندسان مش 

 ارائه نامه درخواست به انضمام مدارک 
مربوطه به جامعه مهندسان مشاور ايران   

اي   تکميل فرمه
اعالم حضور

 ارائه درخواست تشخيص
صالحيت مشاوران

 بررسي و تعيين نوع
شرکت   

 بررسي تهران يا شهرستان
بودن شرکتها و تعدد تقاضا

[ شرکتهاي مشاور خصوصي  ]

[ تقاضا براي اولين بار توسط شرکتهاي شهرستان ]

[ تقاضا براي اولين بار توسط شرکتهاي تهران يا چندمين بار توسط کليه شرکتها ]

کنترل پرونده 

 اعالم نقايص به شرکت جهت
تکميل و ارسال مدارک

[ پرونده کامل نيست  ]

 تاييد و ارسال پرونده براي
...امور تشخيص صال

[ پرونده کامل است ]

 بررسي درخواست و مدارک مربوطه
و اعالم نقايص به شرکت

 بررسي پرونده واعالم تکميل
فرمهاي اعالم حضور به متقاضي

کنترل پرونده 

 اعالم نقايص به
متقاضي  

 صدور گواهي نامه صالحيت و درج صالحيت
اور مشاور در فهرست شرکتهاي مش

 عودت پرونده به جامعه
مهندسان مشاور ايران

 درخواست تکميل فرم
هاي اعالم حضور

اعالم نواقص

 بررسي  کامل بودن
پرونده

[ شرکت مشاور خصوصي ]

بررسي پرونده

[ شرکت مشاور دولتي عمومي يا مشاور حقيقي ]

[ پرونده کامل است ]

[ پرونده کامل نيست  ]

[ کامل است  ]

[ کامل نيست  ]

[ کامل نيست  ]

[ کامل است  ]

متقاضي رتبه بندپي مشاورهجامعه مھندسان مشاور ايرانجامعه مھندسان مشاور استانامور تشخيص صالحيت مشاوران



 ارسال درخواست گذرواژه از طريق سايت شورا به 
همراه مدارک الکترونيکي مورد نياز

 ورود به سيستم رتبه بندي
شرکتها

 صدور و ارسال
درخواست رتبه بندي

 تکميل و ارسال کليه فرم ها و مستندات الزم
از طريق سايت شورا

 رفع نواقص و ارسال
مجدد

 ارسال مدارک
فيزيکي

 مطابقت اطالعات ارسالي با
اسناد ارسال شده

 اعالم علل رد درخواست
گذرواژه به متقاضي

[ فاقد شرايط ]

 ايجاد و ارسال گذرواژه
به متقاضي

[ واجد شرايط ]

 بررسي اطالعات عمومي و مستندات
بارگزاري شده و پرونده

 اعالم نواقص پرونده به
متقاضي

 کنترل فايل فيزيکي
اظهارنامه مالياتي

 چاپ  گواهينامه و ارجاع جهت تاييد
شوراي عالي انفورماتيک

 درخواست ارسال مدارک فيزيکي
از طريق نامه الکترونيکي

 کنترل انطباق مدارک فيزيکي و اطالعات
الکترونيکي

کنترل پرونده متقاضي

 تاييد و ارجاع پرونده  به
کارشناس مربوطه

 تاييد و امضاي رتبه بندي شرکت توسط دبير
شوراي عالي انفورماتيک

 اطالع رساني به متقاضي از
طريق ارسال نامه

[ عدم تاييد ]

[ تاييد ]

[ عدم تاييد ]

[ تاييد ]

گواهينامه

[ عدم تاييد ]

[ تاييد ]

عدم تاييد درخواست گذرواژه

متقاضي رتبه بندي فناوري اطالعاتکارشناس شوراي عالي انفورماتيکمديريت گروه کارشناساندبير شوراي عالي انفورماتيک

 
 نمودار فعاليت كسب و كار درخواست تشكيل پرونده جديد(شركت هاي انفورماتيك)

 

 




