رديف

ػٌَاى ضبخص

1

ٍاحذ سٌدص

هحَراصالح سبختبر سبسهبًي( 125اهتيبس)
ٍاگذاری ٍاحذّبی ػوليبتي ٍ خذهبت دستگبُّبی اخزايي ثِ ضجىِّبی حزفِای ،ثخص خصَصي ٍ سويّب
هيشاى اخزايي ضذى ٍاگذاری ٍظبيف ستبد دستگبُ ثِ استبى ثِ هٌظَر توزوشسدايي
تفىيه ٍظبيف استبًي ٍ ضْزستبًي ثِ هٌظَر توزوشسدايي ٍ ٍاگذاری حذاوثزی اختيبرات ٍ ٍظبيف ثِ سغَح ضْزستبًي
اخزای ثخطٌبهِ سبهبًِ هلي هذيزيت سبختبر دستگبُّبی اخزايي

2
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8

زضنس
زضنس
زضنس
زضنس




100

50
25
20
30

هحَر تَسؼِ دٍلت الىتزًٍيه( 225اهتيبس)

زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس

اعالع رسبًي توبهي خذهبت اػن اس خذهبت الىتزًٍيىي ٍ غيز الىتزًٍيىي
الىتزًٍيىي وزدى خذهبت دٍلتي(درخَاست خذهت)
الىتزًٍيىي وزدى خذهبت دٍلتي(ارائِ خذهبت الىتزًٍيه ثِ ضْزًٍذاى)
هيشاى ارائِ خذهبت در دفبتز پيطخَاى
استبًذاردسبسی تبرًوب(ٍة سبيت) دستگبُ
اصالح فزآيٌذّبی ارائِ خذهبت
استفبدُ اس فٌبٍریّبی ًَيي در ارايِ خذهت
استمزار هيشخذهت در دستگبُ

3





100

100
100

20
25
35
15
35
40
30
25

هحَر هذيزيت سزهبيِ اًسبًي( 200اهتيبس)

زضنس
زضنس
زضنس
زضنس

سبهبًذّي ٍ هتٌبست سبسی ًيزٍی اًسبًي
تٌبست ضغل ٍ ضبغل
ضبيستِ سبالری در اًتصبة هذيزاى ٍ ثْزُ گيزی اس تَاًوٌذیّبی سًبى ٍ خَاًبى
اخزای دٍرُّبی آهَسضي هذيزاى ٍ وبروٌبى

4
4/1
4/2

ّذف ووي

سمف اهتيبس

100
100
100
100

60
40
40
60

هحَر ضفبفيت ٍ هذيزيت هبلي( 50اهتيبس)

زضنس
زضنس

ثِ وبرگيزی سبهبًِ تذاروبت الىتزًٍيىي دٍلت(سبهبًِ ستبد)
اخزای حسبثذاری تؼْذی

5

100
100

20
30

هحَر ثْجَد فضبی وست ٍوبر( 100اهتيبس)

زضنس

ثْجَد فضبی وست ٍ وبر

نفحِ 1اظ 2

100

50

رديف

5/2

ػٌَاى ضبخص
ثجت اعالػبت فضبّبی اداری در سبهبًِ سبدا(سبهبًِ اهَال دستگبُّبی اخزايي)
هذيزيت سجش

6

ٍاحذ سٌدص

ّذف ووي

سمف اهتيبس

زضنس
زضنس

100
100

20
30

هحَر ارتمبء سالهت اداری ،هسئَليت پذيزی ٍ پبسخگَيي( 150اهتيبس)

زضنس
زضنس
زضنس
زضنس
زضنس

ارتمبء سالهت ًظبم اداری
صيبًت اس حمَق ضْزًٍذاى در ًظبم اداری
استمزار ًظبم خبهغ تَسؼِ ٍ تزٍيح فزٌّگ البهِ ًوبس
رسيذگي ثِ ضىبيبت هزدهي در ثستز سبهذ
هٌبست سبسی فضبّبی اداری خْت استفبدُ هؼلَليي ٍ خبًجبساى

7

100
100
100
100
100

40
40
20
20
30

هحَر استمزار ًظبم هذيزيت ػولىزد( 150اهتيبس)
استمزار ًظبم ارسيبثي ػولىزد

زضنس

تْيِ ٍ تذٍيي گشارش تحليلي ٍ اسيت ضٌبسي

زضنس

تطىيل وبرگزٍُ تَسؼِ هذيزيت دستگبُ

زضنس

110

تَخِّ :سف ووي قبذمّبي ؾتبضُزاض ثِ اؾتٌبز ثٌس  2تهَيتًبهِ قوبضُ /127675ت ّ50642ـ تبضيد ّ 1393/10/28يأت ٍظيطاى ،ثط اؾبؼ تفبّنًبهِ ثيي زؾتگبُ هطثَط ٍ ؾبظهبى هسيطيت ٍثطًبهِضيعي وكَض تؼييي هيقَز.

نفحِ 2اظ 2

 -1محور اصالح سبختبر سبسمبنی
ضبخص اٍلٍ -اگذاری ٍاحذّبی ػوليبتي ٍ خذهبت دستگبُّبی اخزايي ثِ ضجىِّبی حزفِای ،ثخص خصَصي ٍ سويّب ( 50اهتيبس)
ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1

هيعاى ٍاگصاضي ذسهبت ٍ ٍاحسّبي ػوليبتي زؾتگبُ ثط اؾبؼ ثطًبهِ ههَة قسُ

ثز اسبس تحمك ّذف سبل 96
ثزًبهِ ػوليبتي سِ سبلِ

35

2

هيعاى اضتمبء وبضايي اظ عطيك ٍاگصاضيّب ثط اؾبؼ ًتبيح خسٍل قوبضُ 1

ووي

15

گشارش الذاهبت اًدبم ضذُ در راثغِ ثب ٍاگذاری ٍاحذّبی ػوليبتي ٍ خذهبت دستگبُ ثز اسبس ثزًبهِ هصَة ٍ لزاردادّبی هٌؼمذ ضذُ

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

جذول شماره  )1جذول واگذاري واحذهاي عملیاتی و خذمات دستگاههاي اجزایی
ًتبيح حبصل اس ٍاگذاری

فؼبليتّبی ٍاگذارضذُ
رديف

رٍش ٍاگذاری

ثِ ول

1

فؼبليت ،خذهت يب ٍاحذ

خزيذ خذهت

ػوليبتي

هطبروت

ػٌَاى فؼبليت يب ٍاحذ

ٍاگذار ضذُ

فؼبليت
ٍاگذارضذُ

ٍاگذاری هذيزيت

ًسجت

تؼذاد

تؼذاد

تؼذاد

تؼذاد ٍاحذ

ّشيٌِ ّبی

ٍاحذّبی

پست

ًيزٍی

سبسهبًي وِ

وبّص يبفتِ

سبسهبًي

سبسهبًي

اًسبًي

ٍاگذاری

(ريبل)

وبّص

وبّص

وبّص

هبًغ اس ايدبد

يبفتِ

يبفتِ

يبفتِ

آًْب ضذُ

تؼذاد پست
سبسهبًي وِ
ٍاگذاری
هبًغ اس
ايدبد آًْب
ضذُ

تؼذاد ًيزٍی
اًسبًي وِ
ٍاگذاری هبًغ
اس ثىبرگيزی
آًْب ضذُ

ويفيت خذهبت
ثؼذ اس
ٍاگذاری(ثْتز

تَضيحبت

ضذُ/فزلي
ًىزدُ/تٌشل
يبفتِ)

ثلي/خيز

ػوليبتي

.......

2

هَاز  24 ٍ 15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ٍ آيييًبهِ اخطايي هبزُ (24قوبضُ /231378ت43908ن تبضيد  1388/11/21تهَيتًبهِ ّيأت ٍظيطاى) ٍ انالحيِ
آى(قوبضُ /176420ت44852ن تبضيد  ،)1389/8/8هبزُ  25لبًَى ثطًبهِ قكن.
ضبخص دٍم -هيشاى اخزايي ضذى ٍاگذاری ٍظبيف ستبد دستگبُ ثِ استبى ثِ هٌظَر توزوشسدايي ( 25اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1

هيعاى اخطايي قسى ٍظبيف ٍاگصاض قسُ اظ ؾتبز زؾتگبُ ثِ اؾتبى

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

ًحَُ سٌدص
ثز اسبس تحمك هدوَع اّذاف تدويؼي تب پبيبى سبل  96ثزًبهِ ػوليبتي سِ سبلِ
دستگبُ

سمف اهتيبس
25

ارائِ فْزست وبهل ٍظبيف ٍ اختيبرات ٍاگذار ضذُ اس ستبد ثِ استبى ٍ گشارش هيشاى اخزايي ضذى آىّب(تىويل ًوَدى خذٍل ضوبرُ )2

 :تهَيت ًبهِ قوبضُ /75601ت ّ 51052ـ تبضيد ّ 1394/6/11يئت ٍظيطاى زض ذهَل ٍاگصاضي ٍظبيف ٍ اذتيبضات زؾتگبُّب ثِ ؾغَح اؾتبًي ،تهَيجٌبهِ قوبضُ /75609ت ّ 51052ـ تبضيد
ّ 1394/6/11يئت ٍظيطاى زض ذهَل ٍاگصاضي ٍظبيف ٍ اذتيبضات زؾتگبُّب ثِ ؾغَح اؾتبًي.

نفحِ 3اظ 16

جذول شماره  )2جذول اجزایی شذن وظایف واگذاري شذه دستگاه به سطوح استانی
هيشاى اخزا(درصذ)

رديف

ضبخص سَم -تفىيه ٍظبيف استبًي ٍ ضْزستبًي ثِ هٌظَر توزوش سدايي ٍ ٍاگذاری حذاوثزی اختيبرات ٍ ٍظبيف ثِ سغَح ضْزستبًي  20(1اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1

هيعاى ٍاگصاضي ٍظبيف ٍ اذتيبضات لبثل ٍاگصاضي ثِ ؾغَح قْطؾتبًي ثط اؾبؼ اّساف ؾبل
 1396ثطًبهِ ؾِ ؾبلِ انالح ًظبم ازاضي ٍ اخطايي قسى آًْب

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

ًحَُ سٌدص
ثز اسبس تحمك هدوَع اّذاف تب پبيبى سبل 96
ثزًبهِ ػوليبتي سِ سبلِ دستگبُ

سمف اهتيبس
20

ارائِ فْزست وبهل ٍظبيف ٍ اختيبرات ٍاگذار ضذُ اس استبى ثِ ضْزستبى ٍ گشارش هيشاى اخزايي ضذى آًْب(تىويل ًوَدى خذٍل ضوبرُ )3

جذول شماره  )3جذول فهزست وظایف قابل واگذاري استان به سطوح شهزستانی
هيشاى اخزا(درصذ)

رديف

ضبخص چْبرم -اخزای ثخطٌبهِ سبهبًِ هلي هذيزيت سبختبر دستگبُّبی اخزايي ( 30اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1

اخطاي ثركٌبهِ ؾبهبًِ هلي هسيطيت ؾبذتبض زؾتگبُ ّبي اخطايي (ثجت تكىيالت اؾوي)

2

ثطٍظ اٍضي اعالػبت ؾبهبًِ

ًحَُ سٌدص

ثركٌبهِ ؾبهبًِ هلي هسيطيت ؾبذتبضزؾتگبُّبي اخطايي ثِ قوبضُ  833233تبضيد .1395/8/17

1

ايي قبذم ثطاي زؾتگبّْبي فبلس ٍاحس قْطؾتبًي ،ػسم ههساق اؾت.

نفحِ 4اظ 16

ثز اسبس اعالػبت هٌذرج در سبهبًِ
سبختبر

سمف اهتيبس
15
15

 -2محور توسعه دولت الکتزونیک
ضبخص اٍل ،دٍم ،سَم ٍ چْبرم
الىتزًٍيىي يب غيز
الىتزًٍيىي ثَدى

رديف

ػٌَاى

خذهت

ضبخص اٍل-اعالع رسبًي
الىتزًٍيىي1
( 20اهتيبس)

خذهت

ضبخص دٍم-الىتزًٍيىي وزدى
خذهبت دٍلتي(درخَاست

ضبخص سَم-الىتزًٍيىي وزدى خذهبت دٍلتي(ارائِ

ضبخص چْبرم -هيشاى ارائِ خذهبت در

خذهبت الىتزًٍيه ثِ ضْزًٍذاى)( 35اهتيبس)

دفبتز پيطخَاى( 15اهتيبس)

خذهت)( 25اهتيبس)

سٌدص ثز اسبس تحمك هدوَع اّذاف تب پبيبى سبل  96ثزًبهِ سِ سبلِ دستگبُ
الىتطًٍيىي/غيط
الىتطًٍيىي

1

ثلي/ذيط/ػسم ههساق

ثلي /خيز

ثلي/ذيط/ػسم ههساق

ثلي/ذيط/ػسم ههساق

ذسهت 1

هبزُ  40 ٍ 38 ،37لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،آيييًبهِ اخطايي هبزُ( )40لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي(تهَيتًبهِ قوبضُ /81839ت44294ن تبضيد  ،)1390/4/19ههَثِ قوبضُ
.13/722ط تبضيد  1381/4/22قَضايػبلي ازاضي ٍ آيييًبهِ تَؾؼِ ذسهبت الىتطًٍيىي زؾتگبُّبي اخطايي(،ههَثِ قوبضُ  206/93/7740تبضيد  1393/6/10قَضايػبلي ازاضي) ،ههَثِ قكويي خلؿِ قَضاي ػبلي
فٌبٍضي اعالػبت يِ قوبضُ  200/145تبضيد  ،)1393/6/11آيييًبهِ ايدبز ٍ ثْطُثطزاضي اظ زفبتط پيكرَاى ذسهبت زٍلت ٍ ثرف ػوَهي غيطزٍلتي(تهوينًبهِ قوبضُ  42401/61116تبضيد ٍ 1389/3/18ظيطاى
ػضَ وبضگطٍُ تَؾؼِ حولًٍمل ػوَهي ٍ هسيطيت ههطف ؾَذت) ،تهَيجٌبهِ قَضاي ػبلي ازاضي قوبضُ  1126446هَضخ  1395/12/28هَضَع قٌبؾٌبهِ ذسهت.
ضبخص پٌدن -استبًذارد سبسی تبرًوب(ٍة سبيت) دستگبُ ( 35اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

وبضثط پؿٌس ثَزى تبضًوب
1
6
قفبفيت تبضًوب
2
ثز اسبس چه ليست راٌّوبی ارسيبثي ضبخص
12
ويفيت ذسهبت تبضًوب
3
5
زؾتطؾي پصيطي تبضًوب
4
5
زؾتطؾي پصيطي اعالػبت
5
هبزُ  37لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،هبزُ  19 ٍ 7ههَثِ قوبضُ  206/93/7740هَضخ  1393/6/10قَضاي ػبلي ازاضي ٍ زؾتَضالؼول اؾتبًساضز تبضًوب(ٍةؾبيت)ّبي زؾتگبُّبي اخطايي ٍ
زضگبُّبي(پَضتبل) اؾتبًي هَضَع ثركٌبهِ قوبضُ  145100تبضيد  1393/11/20ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي وكَض ،تهَيجٌبهِ قَضاي ػبلي ازاضي قوبضُ  1126446هَضخ  1395/12/28هَضَع قٌبؾٌبهِ ذسهت،
چه ليؿت ضاٌّوبي اضظيبثي قبذم.
7

1

اظ لجيل قيَُ اضايِ ذسهبت ّوطاُ ثب ظهبىثٌسي اًدبم آى ٍ هساضوي وِ هتمبضي ثبيس اضايِ ًوبيس ٍ اضايِ فطمّبي اؾتبًساضز هَضز ًيبظ خْت اًدبم ذسهبت.زؾتگبُ ّبي اخطايي هَظف ثِ زضج اؾٌبز ٍ هساضن هثجتِ هطثَط ثِ ّوبى زٍضُ اضظيبثي ثِ ّوطاُ تفبّن ًبهِ ّبي هٌؼمس قسُ ثب
ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي وكَض زض ؾبيت هي ثبقٌس.

نفحِ 5اظ 16

ضبخص ضطن -اصالح فزايٌذّبی ارائِ خذهبت( 40اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1

انالح فطآيٌسّبي ذسهت

سمف اهتيبس

ًحَُ سٌدص
ثز اسبس تحمك اّذاف تدويؼي تب پبيبى سبل  1396ثزًبهِ سِ سبلِ

40

دستگبُ ٍ ثب تَخِ ثِ اعالػبت تىويل ضذُ خذاٍل ضوبرُ 5ٍ 4

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

تىويل ًوَدى خذاٍل ضوبرُ  ٍ 5 ٍ 4ضويوِ ًوَدى فبيل هزثَعِ در سبهبًِ

خذٍل ضوبرُ  )4ػٌبٍيي فزايٌذّبی اصالح ضذُ هزتجظ ثب خذهبت ثز اسبس اّذاف تدويؼي تب پبيبى سبل  1396ثزًبهِ سِ سبلِ دستگبُ

ػٌَاى ذسهت

** هؼيبضّبي اضظيبثي ثْجَز
ذسهت

وس ذسهت

ٍاحس

لجل اظ ثْجَز

هؿتٌسات ٍ قَاّس

ثؼس اظ ثْجَز

** هؼيبرّبی ارسيبثي ثْجَد خذهت :ظهبىّ /عيٌِ/ضضبيت قْطًٍس ٍ اضثبة ضخَع /زؾت يبثي ثِ اّساف ترههي /وبّف ًيطٍي اًؿبًي /وبّف ترلفبت /اخطاي زليك لَاًيي
خذٍل ضوبرُ  )5الذاهبت اصلي در راستبی ثْجَد فزآيٌذ

ػٌَاى السام

تَضيحبت

ًَع السم

هؿتٌسات ٍ قَاّس

هَاز  37 ٍ 36لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،ههَثِ قوبضُ 14/253تبضيد  1378/9/6قَضاي ػبليازاضي هَضَع انالح ؾيؿتنّب ٍ ضٍـّبي اًدبم وبض ،ههَثِ قوبضُ .13/18540ط تبضيد
 1381/2/10قَضايػبلي ازاضي هَضَع عطحتىطين هطزم ٍ خلت ضضبيت اضثبةضخَع زض ًظبم ازاضي ٍ زؾتَضالؼول اخطايي هبزُ  36ق.م.خ.ن(ثركٌبهِ قوبضُ  200/141152تبضيد  1388/12/17هؼبًٍت تَؾؼِ هسيطيت ٍ
ؾطهبيِ اًؿبًي ضييؽخوَْض) ،ثركٌبهِ قوبضُ  137047تبضيد  1393/11/7ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي وكَض هَضَع زؾتَضالؼول انالح فطايٌسّب ٍ ضٍـّبي اًدبم وبض.
ضبخص ّفتن -استفبدُ اس فٌبٍریّبی ًَيي در ارايِ خذهت ( 30اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

ًحَُ سٌدص

1

زاقتي ًؿرِ هَثبيلي اضائِ ذسهت
اؾتفبزُ اظ USSD
لبثليت پطزاذت ّوطاُ

ثب تَخِ ثِ تَضيحبت سيزًَيس

2
3

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

12

تهَيت ًبهِ قوبضُ /127675ت ُ 50642هَضخ ّ 1393/10/28يئت ٍظيطاى ثب ػٌَاى ثطًبهِ ػوليبتي انالح ًظبم ازاضي.
1
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1

12
6

ارائِ هستٌذات هزتجظ ثب ًوبگزّبی ضبخص

هجٌبي ػسم ههساق قبذمً ،ظطترههي ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي اؾتبى هي ثبقس.

سمف اهتيبس

ضبخص ّطتن -استمزار هيش خذهت در دستگبُ ( 25اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

1

الساهبت اًدبم قسُ زض ضاؾتبي اؾتمطاض هيع ذسهت زض زؾتگبُ

ووي

25

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

ارائِ هستٌذات هزتجظ ثب ًوبگز ضبخص

زؾتَضالؼول هيع ذسهت هَضَع ًبهِ قوبضُ  1538588تبضيد  1396/9/7ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي وكَض.
ضبخص اٍل-سبهبًذّي ٍ هتٌبستسبسی ًيزٍی اًسبًي ( 60اهتيبس)
ًحَُ سٌدص

ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1

وبّف وبضوٌبى لطاضزازي هبظاز ثط ؾمف تؼييي قسُ تجهطُ شيل هبزُ 32

درصذ تحمك ّذف تدويؼي سبلْبی 96 ٍ 95 ،94ثزًبهِ ػوليبتي
سِ سبلِ دستگبُ

سمف اهتيبس
20

خذٍل اعالػبتي ًوبگز اٍل
تؼذاد ول پستّبی سبسهبًي هصَة سبل 96
تؼذاد وبروٌبى لزاردادی هبساد ثز سمف تجصزُ هبدُ  32ق.م.خ.ن سبل 96
تؼذاد ول پستّبی سبسهبًي هصَة پبيبى سبل 93
تؼذاد وبروٌبى لزاردادی هبساد ثز سمف تجصزُ هبدُ  32ق.م.خ.ن پبيبى سبل 93

وبّف وبضوٌبى ضؾوي ٍ پيوبًي

2

درصذ تحمك ّذف سبل  96ثزًبهِ سِ سبلِ دستگبُ

20

خذٍل اعالػبتي ًوبگز دٍم
تؼذاد وبرهٌذاى رسوي ٍ پيوبًي سبل 96
تؼذاد وبرهٌذاى رسوي ٍ پيوبًي سبل 95
3

ضػبيت ؾمف تجهطُ شيل هبزُ  32لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي

رػبيت سمف  10درصذ ًيزٍی لزاردادی

20

خذٍل اعالػبتي تىويل ضذُ ثب تبييذ همبم هزثَعِ در دستگبُ

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

هستٌذات وبّص لزاردادی ،رسوي ٍ پيوبًي در سبل 96
ارايِ فزم ضوبرُ  6هَافمتٌبهِ ّشيٌِ ای

هستٌذات ضبخص :تهَيت ًبهِ قوبضُ /127675ت ُ 50642هَضخ ّ 1393/10/28يئت ٍظيطاى ثب ػٌَاى ثطًبهِ ػوليبتي انالح ًظبم ازاضي ،ثركٌبهِ قوبضُ  1538390هَضخ  13396/9/7ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي
وكَض ثب هَضَع ًحَُ ثىبضگيطي ًيطٍي لطاضزازي.
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ضبخص دٍم -تٌبست ضغل ٍ ضبغل ( 40اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

1

اًغجبق هسضن تحهيلي قبغليي ثب قطايظ احطاظ قغل هَضز تهسي
ضػبيت ػسم اػوبل هسضن تحهيلي ثيف اظ يه همغغ
ضػبيت ضَاثظ اضتمبء ضتجِ ٍ عجمِ قبغليي

ووي

12

ووي

12

ووي

16

2
3

تىويل ًوَدى خذاٍل ضوبرُ  ٍ 7،6ضويوِ ًوَدى فبيل هزثَعِ درسبهبًِ

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه
هبزُ ( )70لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي.

جذول شماره  )6مشخصات مشاغل عمومی مورد عمل دستگاه اجزایی و متصذیان آنها
هطخصبت هتصذيبى هطبغل
ضزايظ احزاس
رديف

ػٌَاى ضغل

ضغل(هذرن
تحصيلي)

ػٌَاى پستّب

همغغ ٍ ػٌَاى
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

سبثمِ خذهت

رضتِ تحصيلي

رػبيت ضَاثظ استخذاهي

آخزيي هذرن
تحصيلي(همغغ) ٍ
ػٌَاى رضتِ

ثذٍ استخذام

تحصيلي

اًغجبق هذرن
ٍضؼيت ايثبرگزی

رتجِ

عجمِ

1

تحصيلي ثب
ضزايظ
احزاس(ثلي/خيز)

ػذم اػوبل هذارن
ثيص اس يه همغغ
تحصيلي(ثلي/خيز)

1

جذول شماره  ) 7مشخصات مشاغل اختصاصی مورد عمل دستگاه اجزایی و متصذیان آنها
هطخصبت هتصذيبى هطبغل
ضزايظ احزاس
رديف

ػٌَاى ضغل

ضغل(هذرن
تحصيلي)

ػٌَاى پستّب

ًبم ٍ ًبم
خبًَادگي

همغغ ٍ ػٌَاى
سبثمِ خذهت

رضتِ تحصيلي

رػبيت ضَاثظ استخذاهي

آخزيي هذرن
تحصيلي(همغغ) ٍ

ثذٍ استخذام

ػٌَاى رضتِ
تحصيلي

2

اًغجبق هذرن
ٍضؼيت ايثبرگزی

رتجِ

عجمِ

تحصيلي ثب
ضزايظ
احزاس(ثلي/خيز)

1

 1تَضيح :زض نَضت ٍخَز تفبٍت ثيف اظ يه همغغ ثطاي هسضن تحهيلي ثسٍ اؾترسام ٍ آذطيي هسضن تحهيلي اػوبل قسُ اؾت الظم اؾت هؿتٌسات هطتجظ ثط اؾبؼ ثركٌبهِ قوبضُ  170061هَضخ  1393/12/24اضائِ گطزز.
 2تَضيح :زض نَضت ٍخَز تفبٍت ثيف اظ يه همغغ ثطاي هسضن تحهيلي ثسٍ اؾترسام ٍ آذطيي هسضن تحهيلي اػوبل قسُ اؾت الظم اؾت هؿتٌسات هطتجظ ثط اؾبؼ ثركٌبهِ قوبضُ  170061هَضخ  1393/12/24اضائِ گطزز.
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ػذم اػوبل هذارن
ثيص اس يه همغغ
تحصيلي(ثلي/خيز)

ضبخص سَم-ضبيستِ سبالری در اًتصبة هذيزاى ٍ ثْزُ گيزی اس تَاًوٌذیّبی سًبى ٍ خَاًبى ( 40اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

1

ضػبيت ضَاثظ اًتربة ٍ اًتهبة هسيطاى
ضػبيت ضَاثظ هطتجظ ثب ثْطُ گيطي اظ ظطفيت ظًبى ٍ خَاًبى زض پؿتّبي هسيطيتي اظ حيث وبّف ؾبثمِ ذسهت ،ضػبيت ؾٌي ٍ
ترهيم هكبغل ثِ ظًبى

ووي

25

ووي

15

2

تىويل خذٍل ضوبرُ  ٍ 8ضويوِ ًوَدى آى در سبهبًِ

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

1

 :تهَيت ًبهِ قوبضُ  579095هَضخ  1395/04/01قَضاي ػبلي ازاضي ٍ تهَيت ًبهِ قوبضُ  1351824هَضخ  1396/05/30قَضاي ػبلي ازاضي
جذول شماره  )8جذول اطالعات مذیزان حزفهاي دستگاههاي اجزایی
تؼذاد ول پست ّبی دستگبُ اخزايي ....... :پست

ػٌَاى دستگبُ اخزايي:

سغح
رديف

1

ًبم ٍ
ًبم خبًَادگي

ضغل

پست

هذيزيت
حزفِ ای

خٌسيت
ظى

هطز

سبل
تَلذ

تحصيالت
همغغ

ضقتِ
تحهيلي

خسٍل قوبضُ  8تىويل ٍ زض ؾبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ آپلَز گطزز.
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تؼذاد ول پستّبی هذيزيتي (ثب تصذی ٍ ثالتصذی) ...... :پست

ًَع استخذام
ضؾوي

پيوبًي

سبثمِ خذهت
لطاضزازي

دٍلتي

سٌَات تدزثي
هسيطيتي
ؾغح لجلي

ؾبيط ؾغَح

غيطهسيطيتي

ضبخص چْبرم -اخزای دٍرُ ّبی آهَسضي هذيزاى ٍ وبروٌبى ( 60اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز
1

2

3

4

ػٌَاى ًوبگز

هصبديك ػولىزد

اخطاي زٍضُّبي
آهَظقي ههَة
هسيطاى
اخطاي زٍضُّبي
آهَظقي ههَة
وبضهٌساى(ضؾوي،
پيوبًي ،لطاضزازي)
اضظقيبثي اثطثركي
زٍضُ ّب ٍ ثطًبهِ-
ّبي آهَظقي
ههَة ؾبالًِ
قٌبؾٌبهِ آهَظقي
ثطاي هسيطاى ٍ
وبضوٌبى

اخطاي زٍضُ ّبي آهَظقي ههَة هسيطاى ثط اؾبؼ ثطًبهِ ههَة ؾبالًِ زضچبضچَة ًظبم آهَظـ ٍ
ؾطاًِ آهَظـ پيف ثيٌي قسُ
تؼساز هسيطاىً ..............................:فط ؾبػت آهَظـ هسيطاى..............................................:
اخطاي زٍضُ ّبي آهَظقي ههَة وبضوٌبى ثط اؾبؼ ثطًبهِ ههَة ؾبالًِ زضچبضچَة ًظبم آهَظـ ٍ
ؾطاًِ آهَظـ پيف ثيٌي قسُ
تؼساز وبضهٌساىً ..............................:فط ؾبػت آهَظـ وبضهٌساى..............................................:
ؾٌدف ٍ اضظقيبثي زٍضُ ّبي آهَظقي ؾغَح ٍ( 2ٍ1اوٌف ٍ يبزگيطي)
ثطضؾي اثطثركي زٍضُّبي آهَظقي ؾغَح  ( 4ٍ3ضفتبض قغلي ٍ ًتبيح ؾبظهبًي)
تكىيل قٌبؾٌبهِ آهَظقي ثطاي هسيطاى ٍ وبضوٌبى اؾتبًي ٍ اؾتمطاض ؾيؿتن هسيطيت هىبًيعُ اعالػبت
آهَظقي ٍ ثِ ضٍظ آٍضي آى

ًحَُ سٌدص
وبهلً/بلص/اًدبم
ًطذُ

وبهلً/بلص/اًدبم
ًطذُ
وبهلً/بلص/اًدبم
ًطذُ
وبهلً/بلص/اًدبم
ًطذُ
وبهلً/بلص/اًدبم
ًطذُ

سمف اهتيبس
12

12

12
12

12

ارائِ گشارش ػولىزد اس دٍرُّبی آهَسضي اخزا ضذُ ثزای هذيزاى ٍ وبرهٌذاى( ثِ تفىيه ستبد ٍ استبىّب) ضبهل :گشارش هذيزيتي اس اخزای دٍرُ ّب،تؼذاد دٍرُ ،هدزی دٍرُ ،هذرس دٍرُ ٍ.....

مستنذات قابل ارائه اس
سوي دستگاه

ارائِ هستٌذات ثبًه اعالػبت هذرسبى ٍاخذ ضزايظ ٍ اعالػبت هذرسبى هَرد استفبدُ
ارائِ فْزست هؤسسبت آهَسضي عزف لزارداد ثزای اخزای دٍرُّبی آهَسضي وبروٌبى در سبل  ٍ 1396ارائِ چٌذ ًوًَِ اس گَاّيٌبهِّبی صبدرُ ضذُ در سبل 1396
ارائِ گشارش سٌدص ،ارسضيبثي ٍ ثزرسي اثزثخطي ثزًبهِ ّبی آهَسضي اخزا ضذُ در سبل  ٍ 96گشارش دٍرُّبيي وِ اثزثخطي آىّب ثِ تفىيه سغَح چْبرگبًِ ثزرسي ضذُ ثِ ّوزاُ ًتبيح
تحليلي ارسضيبثي

فهل ًْن لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ٍ آيييًبهِ اخطايي آى(تهوينًبهِ قوبضُ /2579ت43916ن تبضيد ّ 1389/1/10يأت ٍظيطاى) ،زؾتَض الؼول عطاحي آهَظـّبي هكبغل
اذتهبني( 1803/112058هَضخ  ،)1381/6/20ثركٌبهِ قوبضُ  200/1834تبضيد  1390/1/30هَضَع ًظبم آهَظـ وبضهٌساى زؾتگبُّبي اخطايي ،ثركٌبهِ قوبضُ  200/90/31146تبضيد  ،1390/12/4ثركٌبهِ
قوبضُ  200/90 /32664هَضخ  ٍ 1390/12/15ثركٌبهِ قوبضُ  200/92/18819تبضيد  1392/11/14قبهل( انالحيِ ًظبم آهَظـ وبضهٌساى ٍ هسيطاى زؾتگبُّبي اخطايي ،پيَؾت قوبضُ يه ،پيَؾت قوبضُ زٍ ٍ
پيَؾت قوبضُ ؾِ) ،ثركٌبهِ قوبضُ  83078هَضخ  ٍ 1394/5/14ثركٌبهِ قوبضُ  394754هَضخ .1394/12/9
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 -4محور شفبفیت و مذیزیت مبلی
ضبخص اٍل -ثِ وبرگيزی سبهبًِ تذاروبت الىتزًٍيىي دٍلت(1سبهبًِ ستبد)( 20اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

1

اؾتفبزُ اظ ؾبهبًِ تساضوبت الىتطًٍيىي زٍلت(ؾبهبًِ ؾتبز)زض هؼبهالت زؾتگبُ

ثز اسبس اعالػبت هٌذرج در سبهبًِ ستبد ٍ ثب تَخِ ثِ ضيَُ
*
ًبهِ ارسيبثي ضبخص

20

 :آييي ًبهِ فؼبليت ؾبهبًِ تساضوبت الىتطًٍيىي زٍلت (تهَيجٌبهِ قوبضُ /165389ت46849ن هَضخ ّ 90/8/21يأت ٍظيطاى) ،تهَيجٌبهِ ّيأت ٍظيطاى قوبضُ /12346ت ُ54225هَضخ
 ،1396/2/6تهَيجٌبهِ ّيأت ٍظيطاى قوبضُ /16145ت ُ53525هَضخ  ،1396/2/16اثالغيِ ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تدبضت قوبضُ  60/48430هَضخ * ٍ 1396/2/19قيَُ ًبهِ اضظيبثي قبذم.
ضبخص دٍم -اخزای حسبثذاری تؼْذی 30(2اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز
1

ًحَُ سٌدص

ػٌَاى ًوبگز

اضؾبل نَضت ّبي هبلي هٌغجك ثب اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ثرف ػوَهي زض
هْلت همطض ثِ ٍظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضايي

 ارسبل ثِ هَلغ صَرتّبی هبلي سبل ( 95تب پبيبى ضْزيَرهبُ سبل )96 -ثِ اسای ّز رٍس تبخيز )0.25( ،اس اهتيبس فَق وسز هي ضَد.

سمف اهتيبس
7

صَرت ٍضؼيت هبلي( 1اهتيبس)
صَرت تغييزات در ٍضؼيت هبلي( 1اهتيبس)
2
8
صَرت گزدش حسبة تغييزات در ارسش خبلص( 1اهتيبس)
اضايِ وبهل اخعاء نَضت ّبي هبلي
صَرت همبيسِ ثَدخِ ٍ ػولىزد( 2اهتيبس)
يبدداضت ّبی تَضيحي( 3اهتيبس)
ثز اسبس چه ليست پيَست ًبهِ ضوبرُ  54/24580هَرخ 1396/2/17
3
15
ويفيت اضايِ نَضت ّبي هبلي
ٍسارت التصبد ٍ دارايي
تصَيز صَرت ّبی هبلي هٌذرج در ًظبم حسبثذاری ثخص ػوَهي ٍ استبًذارد ضوبرُ ( )1ثب ػٌَاى ًحَُ ارايِ صَرت ّبی هبلي ،چه ليست تْيِ ضذُ تَسظ
مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه
هؼبًٍت ًظبرت هبلي ٍ خشاًِ داری ول وطَر

ثٌس 1هبزُ  26لبًَى الحبق ثطذي هَاز ثِ لبًَى تٌظين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت  ،2آييي ًبهِ اخطايي تجهطُ ثٌس  1هبزُ  26لبًَى الحبق ثطذي هَاز ثِ لبًَى تٌظين ثركي اظ همطضات هبلي
زٍلت( )2ههَة ّيئت ٍظيطاى ثِ قوبضُ /15199ت ّ52534ـ هَضخ  ،1395/2/12اثالغيِ هدوَػِ ًظبم حؿبثساضي ثرف ػوَهي ثِ قوبضُ  54/14400هَضخ  ،1395/2/1هبزُ  1لبًَى ضفغ هَاًغ تَليس ضلبثت پصيط ٍ
اضتمبي ًظبم هبلي وكَض ٍ آييي ًبهِ اخطايي آى هَضَع تهَيت ًبهِ قوبضُ /61240تّ52230ـ هَضخ ّ 1395/5/17يئت ٍظيطاى ٍ .ثركٌبهِ  57/227313تبضيد ٍ 1394/12/15ظاضت اهَض التهبزي ٍ زاضاييً ،بهِ
قوبضُ  54/24580هَضخ  1396/2/17هَضَع ثطٍظضؾبًي قسى قبذمّبي حؿبثساضي تؼْسي زض اضظيبثي ػولىطز زؾتگبُّبي اخطايي.

1
2

اضظيبثي ايي قبذم تَؾظ هطوع تَؾؼِ تدبضت الىتطًٍيىي ٍظاضت نٌؼت ،هؼسى ٍ تدبضت نَضت هيگيطز.
ارسيبثي ايي ضبخص تَسظ ادارُ ول اهَر التصبدی ٍ دارايي استبى صَرت هي گيزد

نفحِ 11اظ 16

 -5محور بهبود فضبی کسب و کبر
ضبخص اٍل-ثْجَد فضبی وست ٍ وبر 50( 1اهتيبس)
ػٌَاى ًوبگز

ضوبرُ ًوبگز

پيكٌْبز تٌميح لَاًيي ٍ همطضات زؾتگبُ اخطايي ثِ هٌظَض ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض زض ضاؾتبي اخطاي تجهطُ ثٌس  1هبزُ 3
لبًَى تٌميح لَاًيي ٍ همطضات وكَض
تغييط زض ؾيبؾتّب ٍ همطضات ثِ هٌظَض ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض هغبثك ثٌس الف هبزُ  22لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ
اعالعضؾبًي ػوَهي زض ذهَل ّط گًَِ تغييط ؾيبؾتّب ،همطضات ٍ ضٍيِّبي التهبزي زض ظهبى همتضي لجل اظ اخطاء ،اظ
عطيك ضؾبًِّبي گطٍّي اؾتبًي هغبثك هبزُ  24لبًَى ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض
تؼييي ٍ هؼطفي هؿئَل ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض زؾتگبُ ،هغبثك هبزُ  14لبًَى ثْجَز هحيظ وؿت ٍ وبض
تؼييي ،قٌبؾبيي ٍ اٍلَيت ثٌسي هكىالت ثرف ذهَني ،اػن اظ هدَظّب ٍ فطآيٌسّب زض ؾغح هلي هغبثك هبزُ  14لبًَى
ثْجَز هؿتوط هحيظ وؿت ٍوبض تَؾظ زؾتگبُ
تؿْيل فطآيٌس نسٍض هدَظّبي زؾتگبُ ثب تبييس ّيبت همطضات ظزايي ٍ تؿْيل نسٍض هدَظّبي وؿت ٍ وبض هغبثك هبزُ
 57لبًَى ضفغ هَاًغ تَليس(وبّف ظهبى نسٍض هدَظّب)
پبؾد ثِ ؾؤاالت ٍ ثطضؾي هغبلجبت ٍ قىبيبت ًوبيٌسگبى تكىلّب ٍ فؼبالى التهبزي تَؾظ زؾتگبُ اخطايي هطتجظ ثب
هحيظ وؿت ٍ وبض ّوچٌيي ؾبظهبىّب ٍ ازاضات ول آىّب زض هطاوع اؾتبى

1
2
3
4
5
6
7

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

ويفي /ػذم هصذاق

5

ويفي /ػذم هصذاق

5

ويفي /ػذم هصذاق

10

ثلي/خيز

2

ويفي /ػذم هصذاق

8

ويفي /ػذم هصذاق

10

ويفي /ػذم هصذاق

10

هستٌذات هزتجظ ثب ّز يه اس ًوبگزّب تىويل ٍ در سبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ پيَست ضَد.

ضبخص دٍم -ثجت اعالػبت فضبّبی اداری در سبهبًِ سبدا(سبهبًِ اهَال دستگبّْبی اخزايي)( 20اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

1

ثِ ضٍظضؾبًي اعالػبت فضبّبي ازاضي زض ؾبهبًِ ؾبزا
اضائِ اعالػبت هَضز ًيبظ وبضگطٍُ ؾبهبًسّي فضبّبي ازاضي
اخطاي ههَثبت وبضگطٍُ ؾبهبًسّي فضبّبي ازاضي

ثز اسبس اعالػبت هٌذرج در سبهبًِ سبدا

8

ويفي

4

ويفي

8

2
3

 :هبزُ  39لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،ههَثِ قوبضُ  206/7539تبضيد  1391/4/1قَضاي ػبلي ازاضي ٍ انالحيِ آى ثِ قوبضُ  206/91/1880تبضيد  1391/1/28و انالحيِ قوبضُ
 27679تبضيد  1395/1/30قَضاي ػبلي ازاضي.
1

ارسيبثي ايي ضبخص تَسظ ادارُ ول اهَر التصبدی ٍ دارايي استبى صَرت هي گيزد
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ضبخص سَم -هذيزيت سجش 30(1اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1

هسيطيت ههطف آة
هسيطيت ههطف اًطغي
هسيطيت پؿوبًس ٍوبغص
آهَظـ ٍ فطٌّگؾبظي

2
3
4

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس
9
9

ثز اسبس چه ليست ارسيبثي ضبخص

7
5

هستٌذات هزثَعِ ثِ ّزيه اس هَارد خَاستِ ضذُ در چه ليست ارسيبثي ضبخص

ثٌس ظ هبزُ  38لبًَى ثطًبهِ قكن تَؾؼِ وكَض ،لبًَى انالح الگَي ههطف اًطغي ،ضاٌّوبي هحيظ ظيؿت ،چه ليؿت اضظيبثي قبذم.

محور سالمت اداری ،مسئولیت پذیزی و پبسخگویی
ضبخص اٍل -ارتمبء سالهت ًظبم اداری( 40اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1

پيكگيطي(عطاحي ٍ اخطاي تساثيط پيكگيطاًِ)
ًظبضت ٍ هطالجِ
همبثلِ ثب هَاضز فؿبز
ؾٌدف ٍ اضظيبثي ًتبيح

2
3
4

مستندات قابل ارائه از سوي دستگاه

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس
13

ثز اسبس چه ليست ارسيبثي ضبخص

11
8
8

هستٌذات هزتجظ ثب ّز يه اس ًوبگزّب تىويل ٍ در سبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ پيَست ضَد.

ثٌس  24ؾيبؾتّبي ولي ًظبم ازاضي اثالغي اظ ؾَي همبم هؼظن ضّجطي ،هَاز  93 ٍ 92 ،91لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ،زؾتَضالؼول اخطايي هَاز  92 ٍ 91لبًَى هسيطيت ذسهبت
وكَضي(ثركٌبهِ قوبضُ  173706تبضيد  1393/12/27ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي وكَض ،لبًَى اضتمبي ؾالهت ًظبم ازاضي ٍ همبثلِ ثب فؿبز ،آيييًبهِ اخطايي هبزُ  26لبًَى اضتمبي ؾالهت ًظبم ازاضي ٍ
همبثلِ ثب فؿبز(تهَيتًبهِ قوبضُ /45146تّ50080ـ تبضيد ّ 1393/4/24يأت ٍظيطاى) ،ثطًبهِ اضتمبء ؾالهت ًظبم ازاضي ٍ همبثلِ ثب فؿبز(ههَثِ قوبضُ /37995ت ّ28617ـ تبضيد ّ 1382/12/25يئت
ٍظيطاى) ،آيييًبهِ پيفگيطي ٍ هجبضظُ ثب ضقَُ زض زؾتگبُّبي اخطايي(ههَثِ قوبضُ /73377ت  ّ30374تبضيد ّ 1383/12/22يئت ٍظيطاى) ،تهَيتًبهِ قوبضُ  44770/77683تبضيد ّ 1389/4/8يبت ٍظيطاى،
آييي ًبهِ پيكگيطي ٍ همبثلِ ًظبمهٌس ٍ پبيساض ثب هفبؾس التهبزي زض لَُ هدطيِ(ههَثِ قوبضُ /192087تّ50328ـ هَضخ ّ 1392/12/28يبت ٍظيطاى)ً ،بهِ قوبضُ  200/93/4349هَضخ  1393/4/3هؼبًٍت
تَؾؼِ هسيطيت ٍ ؾطهبيِ اًؿبًي ضئيؽ خوَْض ،ثركٌبهِ قوبضُ  200/93/5272تبضيد  ٍ 93/4/17ثركٌبهِ قوبضُ  200/93/13472تبضيد  1393/10/7هَضَع ؾبهبًسّي وويتِّبي ترههي هطتجظ ثب هؿبيل
هسيطيتي ٍ ازاضي ،تهَيتًبهِ قَضاي ػبلي ازاضي قوبضُ  954930هَضخ  1395/10/22زض ذهَل وبضگطٍُ اضتمبي ؾالهت ًظبم ازاضي ،چه ليؿت ضاٌّوبي اضظيبثي قبذم.

1

اضظيبثي ايي قبذم تَؾظ ازاضُ ول حفبظت هحيظ ظيؿت اؾتبى نَضت هي گيطز.
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ضبخص دٍم -صيبًت اس حمَق ضْزًٍذاى در ًظبم اداری(  40اهتيبس)
ػٌَاى ًوبگز

ضوبرُ ًوبگز

ًحَُ سٌدص

اِػوبل ًظبضت هؤثط ثط هطاوع ،هؤؾؿبتًْ ،بزّبي نٌفي ٍ ثغَض ولي ّط ًَع هؤؾؿِ اي وِ ثب اذص هدَظ اظ زؾتگبُ اخطايي فؼبليت هيًوبيس.
(هَضَع تجهطُ شيل هبزُ  15تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
ضاّجطي اخطايِ تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي(هَضَع ثٌس( )4هبزُ  18تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)
اِ ػوبل ضوبًت اخطايِ تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي(هَضَع هبزُ  19تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي)

1
2
3

هستٌذات لبثل ارائِ اس سَی دستگبُ

ثط اؾبؼ چه
ليؿت ضاٌّوبي
اضظيبثي قبذم

سمف اهتيبس
10
20
10

هستٌذات هزتجظ ثب ّز يه اس ًوبگزّب تىويل ٍ در سبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ پيَست ضَد.

 :تهَيجٌبهِ حمَق قْطًٍسي زض ًظبم ازاضي(هَضَع ههَثِ قوبضُ  1127128هَضخ  1395/12/28قَضاي ػبلي ازاضي ٍ همطضات هطتجظ ثب آى) ،چه ليؿت ضاٌّوبي اضظيبثي قبذم.
ضبخص سَم -استمزار ًظبم خبهغ تَسؼِ ٍ تزٍيح فزٌّگ البهِ ًوبس( 20اهتيبس)
ػٌَاى ًوبگز

ضوبرُ ًوبگز

ًحَُ سٌدص
تَسظ ستبد البهِ ًوبس

سمف اهتيبس

اؾتمطاض ًظبم خبهغ تَؾؼِ ٍ تطٍيح فطٌّگ البهِ ًوبظ
1
 :پيبم ّبي  21گبًِ همبم هؼظن ضّجطي ،هبزُ  104لبًَى ثطًبهِ چْبضم تَؾؼِ ،تهَيت ًبهِ قوبضُ /51867تّ17323ـ تبضيد ّ 1376/1/30يبت ٍظيطاى ٍ انالحيِ ثؼسي آى ثِ قوبضُ
/5154تّ24713ـ تبضيد  ،1381/11/2تهَيتًبهِ قوبضُ /69443تّ43835ـ تبضيد ّ 1393/6/20يأت ٍظيطاى ،ههَثِ خلؿِ  566هَضخ  1381/5/4قَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي ،تهَيت ًبهِ قوبضُ
اضظيبثي ايي قبذم ثط اؾبؼ گعاضـّبي
/116077تّ33324ـ تبضيد ّ 1385/9/18يأت ٍظيطاى و ًظبم خبهغ ثطًبهِ ضيعيً ،ظبضت ٍ اضظيبثي تَؾؼِ ٍ تطٍيح فطٌّگ البهِ ًوبظ زض زؾتگبُ ّبي اخطايي
زضيبفتي اظ ؾتبز البهِ ًوبظ نَضت گطفتِ ٍ ًتبيح اضظيبثي تَؾظ ؾتبز هصوَض اهتيبظزّي ذَاّس قس.
20

ضبخص چْبرم -رسيذگي ثِ ضىبيبت هزدهي در ثستز سبهذ ( 20اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

سمف اهتيبس

1

زضنس قىبيبت پبؾد زازُ قسُ ثِ قىبيبت زضيبفتي ؾبل 96

7

تؼساز قىبيبت زضيبفت قسُ ؾبل 96
تؼساز قىبيبت ضؾيسگي قسُ ؾبل 96
زضنس زضذَاؾت پبؾد زازُ قسُ ثِ زضذَاؾت زضيبفتي ؾبل 96

3

ًحَُ سٌدص

خذٍل اعالػبت ًوبگز1

2

اگز درصذ ٍاردُ ووتز اس  30ثَد ّيچ اهتيبسی تؼلك ًويگيزد .درصَرتي وِ ثشرگتز ٍ هسبٍی 30
ٍ ووتز اس  60ثبضذ ًصف اهتيبس ٍ درصَرتي وِ ثشرگتز ٍ هسبٍی  60درصذ ثبضذ ول اهتيبس تؼلك
هيگيزد.

خذٍل اعالػبت ًوبگز2

تؼساز زضذَاؾت زضيبفت قسُ ؾبل 96
تؼساز زضذَاؾت ضؾيسگي قسُ ؾبل 96
2

هتَؾظ ظهبى ضؾيسگي ثِ قىبيبت1

درصَرتي وِ هيبًگيي سهبى پبسخگَيي ووتز ٍ هسبٍی  10رٍس ثبضذ ٍ گشارش هزثَط ثِ ًوًَِ گيزی اس

10

هَارد ضويوِ ضذُ ثبضذ اهتيبس وبهل تؼلك هيگيزد .ثيي  10تب  20رٍس ًصف اهتيبس ٍ ثبالتز اس ايي ثبسُ اهتيبسی
تؼلك ًويگيزد.

 1ظهبى پبؾرگَيي ثِ قىبيبت ،هست ظهبى اظ زضيبفت قىبيت تَؾظ ؾبظهبى/زؾتگبُ تب پبؾرگَيي هيثبقس .ثطاي تؼييي هيبًگيي هست ظهبى پبؾرگَيي ثبيس ًوًَِاي اظ قىبيبت ثِ نَضت تهبزفي ٍ اظ هبُ ّبي هرتلف ؾبل اًتربة ٍ تؼساز ًوًَِ ّب ًجبيس ووتط اظ  10ػسز ثبقس.
الظم ثِ شوط اؾت زض نَضت فطاٍاًي ظيبز قىبيبت ،حدن ًوًَِ حسالل ثِ اًساظُ  %20قىبيبت ثبقس.

نفحِ 14اظ 16

ضبخص پٌدن -هٌبست سبسی فضبّبی اداری ٍيژُ خبًجبساى ٍ هؼلَليي 30( 1اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز
1
2
3
4

هؼلَليي ٍ خبًجبظاى.

هصبديك ػولىزدی

ػٌَاى ًوبگز

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

ضػبيت ضَاثظ ٍضٍزي ؾبذتوبًْب ٍيػُ اؾتفبزُ خبًجبظاى ٍ
هٌبؾت ثَزى ٍضٍزي ؾبذتوبى ّب خْت تطزز هؼلَليي ٍ خبًجبظاى
هؼلَليي
ضػبيت ضَاثظ اخطايي فضبّبي ثْساقتي ٍيػُ اؾتفبزُ
7
هٌبؾت ثَزى فضبّبي ثْساقتي خْت اؾتفبزُ هؼلَليي ٍ خبًجبظاى
ثز اسبس چه ليست
هؼلَليي
ٍ
خبًجبظاى
ارسيبثي ضبخص
8
ضػبيت ضَاثظ آؾبًؿَض ٍيػُ اؾتفبزُ خبًجبظاى ٍ هؼلَليي
هٌبؾت ثَزى آؾبًؿَض خْت اؾتفبزُ هؼلَليي ٍ خبًجبظاى
ضػبيت ضَاثظ ؾغَح قيت زاض خْت تطزز خبًجبظاى ٍ
7
هٌبؾت ثَزى ؾغح قيتزاض خْت اؾتفبزُ هؼلَليي ٍ خبًجبظاى
هؼلَليي
 :آييي ًبهِ هٌبؾت ؾبظي (تهَيت ًبهِ قوبضُ /77303تّ49130ـ تبضيد ّ 1394/6/15يأت ٍظيطاى) ،چه ليؿت ضاٌّوبي ًحَُ اضظيبثي قبذم هٌبؾت ؾبظي فضبّبي ازاضي خْت اؾتفبزُ
8

ضبخص اٍل -استمزار ًظبم ارسيبثي ػولىزد ( 110اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1

زاقتي ثطـ اؾتبًي ثطًبهِ ؾِ ؾبلِ انالح ًظبم ازاضي
اضظيبثي ػولىطز هسيطاى ،وبضهٌساى ٍ وبضوٌبى لطاضزازي
هكبضوت زض تسٍيي قبذمّبي اذتهبني ؾبل (1396ثب زض ًظط گطفتي ظهبى اضائِ ٍ ويفيت)
هيعاى ّوگطايي اهتيبظ ذَزاضظيبثي ٍ ًْبيي زؾتگبُ
تؼبهل ثب ؾبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِضيعي اؾتبىّب

2
3
4
5

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

ويفي

5

ويفي

30

ويفي

20

ووي

15

ويفي

40

هستٌذات هزتجظ ثب ّز يه اس ًوبگزّب تىويل ٍ در سبهبًِ ثِ ػٌَاى فبيل ضويوِ پيَست ضَد.

هَاز  83 ٍ 82 ٍ 81فهل يبظزّن لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي ٍ آيييًبهِ اخطايي آى(تهوينًبهِ قوبضُ  44327/4225تبضيد ّ 1389/1/14يبًت ٍظيطاى) ،زؾتَضالؼول اخطايي اؾتمطاض ًظبم
ههَثِ قوبضُ /127675تّ50642ـ تبضيد
هسيطيت ػولىطز هَضَع ثٌس«ّـ» هبزُ  3آيييًبهِ اخطايي هَاز  82 ٍ 81لبًَى هسيطيت ذسهبت وكَضي(ثركٌبهِ قوبضُ  200/27911تبضيد ،)1389/5/28
ّ1393/10/28يأت هحتطم ٍظيطاى ،فطآيٌس ٍضاٌّوبي ًحَُ تٌظين قبذمّبي اذتهبني زؾتگبُّبي اخطايي زض ؾبل  .1396ثركٌبهِ قوبضُ  1308186تبضيد  1396/5/10هَضَع اضظقيبثي ػولىطز هسيطاى،
وبضهٌساى ٍ وبضوٌبى لطاضزازي.

1

اضظيبثي ايي قبذم تَؾظ ازاضُ ول ثْعيؿتي اؾتبى اًدبم ذَاّس گطفت

نفحِ 15اظ 16

ضبخص دٍم -تْيِ ٍ تذٍيي گشارش تحليلي ٍ آسيتضٌبسي( 25اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز
1
2

ػٌَاى ًوبگز

تدعيِ ٍ تحليل زازُّبي خوغآٍضي قسُ ثِ هٌظَض ثْطُگيطي اظ ًتبيح اضظيبثي ػولىطز ؾبل لجل زض ثطًبهِ-
ضيعيّبٍ تهوين گيطيّب ٍ اًدبم السامّبي انالحي زض خْت ثْجَز ػولىطز
اضائِ ليؿت پبيگبُّبي اعالػبت ػولىطزي زض ذهَل قبذمّبي ػوَهي ٍ اذتهبني زؾتگبُ ثْوطاُ
گعاضـ هطثَعِ حؿت هَضز

مستنذات قابل ارائه اس سوي دستگاه

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

ويفي

15

ووي

10

ليست توبم پبيگبّْبی اعالػبتي ثزای ثزرسي دلت ٍ صحت دادُ ّبی هزثَط ثِ ضبخص ّبی ارسيبثي

ضبخص سَم -تطىيل وبرگزٍُ تَسؼِ هذيزيت دستگبُ ( 15اهتيبس)
ضوبرُ ًوبگز

ػٌَاى ًوبگز

1
تكىيل خلؿبت وبضگطٍُ تَؾؼِ هسيطيت ثهَضت هؿتوط زض ؾبل 1396
2
هيعاى اخطايي قسى ههَثبت زض ؾبل 1396
ثٌس 3ثركٌبهِ  946198هَضخ  1395/10/18ؾبظهبى ازاضي ٍ اؾترساهي وكَض ثب هَضَع اّن ٍظبيف قَضاي ضاّجطي تَؾؼِ هسيطيت.

نفحِ 16اظ 16

ًحَُ سٌدص

سمف اهتيبس

ووي

5

ووي

10

