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3- 
ارائه 

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

 سازمان برنامه و بودجه کشور نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

برنامـه  ازیـ(مـورد ن يو چند رسانه ا یی،محتواي،آمارییایبه اطالعات جغراف یابیدست يبرا کپارچهی يساختار جادیا شرح خدمت
و اسـتفاده  ی،دسترسـ يو جمـع آور دیـامور مختلف تول یو هماهنگ لیمختلف تسه يتوسعه در سازمان ها يزیر

 مرتبط ياز شاخص ها و داده ها و آمارها نهیبه
  )G2C( خدمت به شهروندان    نوع خدمت 

 )G2B( خدمت به کسب و کار 
نوع )G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی    

 
مخاطبین

و  یاستان رانیو مد ییاجرا يدر کنار دستگاه ها 
توانند از  یم زیو پژوهشگان و ...ن انیدانشجو يکشور

سامانه بهره مند شوند. نیا

 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

 درخواست مقام ذي ربط دستگاه اجرایی

 یسند ملی منظومه اطالعات مکان ، قانون جمهوري اسالمی 138برنامه چهارم و پنجم توسعه ، اصل  باالدستیقوانین و مقررات 

5- 
جزییات خدمت

 

 در:       ماه        فصل          سال خدمت گیرنده  آمار تعداد خدمت گیرندگان
 ارائه خدمت ندارد. يبرا یزمان تیسامانه محدود خدمت: ارایه زمان مدتمتوسط 

 سال ماه        فصل           بار در:       یک  یکبار براي همیشه       تواتر
 بار 1 دستگاه ازیدر صورت ن تعداد بار مراجعه حضوري

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 گیرندگانخدمت 

 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
fr.ir/-https://satra.mpo 

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

در مرحله اطالع رسانی خدمت
 (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)           الکترونیکی     

 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
 سایر(باذکرنحوه دسترسی) 

ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

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

 مراجعه به دستگاه:
 ملی 
 استانی 
 شهرستانی 

  

  

https://satra.mpo-fr.ir/
https://satra.mpo-fr.ir/


در مرحله درخواست خدمت
 

 الکترونیکی    
 

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

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

ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
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    
 (باذکرنحوه دسترسی) سایرپست الکترونیک                              

ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

  
 
 
 

درمرحله ارائه خدمت
 

 الکترونیکی    
 

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

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

ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
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 :، استعالم توسطاست

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    



9- 
عناوین 

فرایندهاي خدمت
 

 
2-
3-

. . . . 
نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10

1 -تهیه و ارسال چارچوب کار و راهنماي سامانه ساترا و نرم افزارهاى مرتبط با سامانه از جمله نرم افزاردانشنامه  2-ارسال کلیه مکاتبات، راهنماها و 
نرم افزارهاى مرتبط از جمله نرم افزار بانک دیدگاه هاى توسعه استان پاسخگویی به نیاز دستگاهها  3-گردآوري الیه هاي اطالعاتى اعم از شیپ ها 
و بانک نرم افزار دانشنامه از دستگاههاي اجرایی استان پس از نهایی شدن جهت بارگذاري بر روي سامانه ساترا  4-بارگذاري الیه هاي اطالعاتى و 
کلیه اسناد استانی بر روي سامانه و تجمیع کلیه فایل ها  5-ارسال فایل یکپارچه نهایی از بانک مطالعات توسعه اي استان به سازمان برنامه و بودجه 

کشور




