
  

  
  

١٥٠٢١٢٦٧١٠١  ناسه خدمت: ش                       فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش اجراي طرح هاي عمراني عنوان خدمت: 

 
مشخصات خدمت

  

ي، توسعه و تجهيز نظارت بر پروژه هاي عمراني سازمان نوسازاين فرآيند جهت الكترونيكي كردن روند اجرا و   شرح خدمت
  مدارس كشور از دو وجه مالي و فني مورد استفاده قرار مي گيرد.

ردد و ارتباط بين پروژه گدر اين فرآيند ابتدا اطالعات قرارداد و پيش از آن مشخصات پيمانكار مربوطه، ذخيره مي 
ي وارد شده و ناظرين مربوطه براي آن پروژه و قرارداد، اطالعات ريز عمليات فنو قرارداد برقرار مي شود. در ادامه، 

توسط ناظر  مشخص مي گردند. سپس توسط پيمانكار پيشرفت كار به شكل صورت وضعيت در سيستم وارد شده و
، امور مالي زيكي پروژهو سرناظر مربوطه تصحيح و تاييد مي گردد. در نهايت با ثبت اطالعات مربوط به پيشرفت في

  حواله اي جهت پرداخت به پيمانكار مربوطه صادر مي نمايد.
  )G2Cخدمت به شهروندان (      نوع خدمت 

  )G2Bخدمت به كسب و كار(    
  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(    

نوع مخاطبين
  ادارات كل نوسازي مدارس استان ها  

  ادارات كل آموزش و پرورش استان ها
 ارانپيمانك

  تصدي گري      حاكميتي      ماهيت خدمت 
  روستايي      شهري      استاني      منطقه اي      ملي      سطح خدمت

  ثبت مالكيت     تامين اجتماعي      كسب و كار  ماليات  سالمت  آموزش  تولد       رويداد مرتبط با:
  ساير    وفات    هامدارك و گواهينامه  بازنشستگي     ازدواج     بيمه     تاسيسات شهري     

  رخداد رويدادي مشخص     فرارسيدن زماني مشخص    تقاضاي گيرنده خدمت          نحوه آغاز خدمت
  ساير:  ...      تشخيص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

  
  ط عمومي پيمان و ...)شرايقانون برگزاري مناقصات، حاكم بر طرح ها و پروژه هاي عمراني (قوانين و مقررات   قوانين و مقررات باالدستي

 
خدمتجزييات 
   ١٦الي  ٨ساعات   ساعات ارائه خدمت  

هزينه ارايه خدمت(ريال) به 
  خدمت گيرندگان

  پرداخت بصورت الكترونيك  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)
      بدون دريافت هزينه

ن
حوه 

دسترسي به 
خدمت

  آدرس مستقيم خدمت در وبگاه   
www.pms.dres.ir :مراحل دريافت     ٢٤٥٧٢٠٠٠تلفن گويا:    سيستم مديريت پروژه نام سامانه مربوط به خدمت

خدمت
   

  ثبت اطالعات پيمانكار و قراردادها -١
  بر پروژه ثبت اطالعات ريز عمليات فني پروژه ها و تعيين ناظر و سرناظر جهت نظارت -٢
  درخواست دستور پرداخت به صورت ثبت صورت وضعيت توسط پيمانكار -٣
  صدور حواله جهت صدور چك توسط امور مالي -٤
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