عنوان خدمت :اجراي طرح هاي عمراني فضاهاي آموزشي ،پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش
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اين فرآيند جهت الكترونيكي كردن روند اجرا و نظارت بر پروژه هاي عمراني سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس كشور از دو وجه مالي و فني مورد استفاده قرار مي گيرد.
در اين فرآيند ابتدا اطﻼعات قرارداد و پيش از آن مشخصات پيمانكار مربوطه ،ذخيره مي گردد و ارتباط بين پروژه
و قرارداد برقرار مي شود .در ادامه ،براي آن پروژه و قرارداد ،اطﻼعات ريز عمليات فني وارد شده و ناظرين مربوطه
مشخص مي گردند .سپس توسط پيمانكار پيشرفت كار به شكل صورت وضعيت در سيستم وارد شده و توسط ناظر
و سرناظر مربوطه تصحيح و تاييد مي گردد .در نهايت با ثبت اطﻼعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه ،امور مالي
حواله اي جهت پرداخت به پيمانكار مربوطه صادر مي نمايد.
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نام سامانه مربوط به خدمت:
تلفن گويا٢٤٥٧٢٠٠٠ :
 -١ثبت اطﻼعات پيمانكار و قراردادها
 -٢ثبت اطﻼعات ريز عمليات فني پروژه ها و تعيين ناظر و سرناظر جهت نظارت بر پروژه
 -٣درخواست دستور پرداخت به صورت ثبت صورت وضعيت توسط پيمانكار
 -٤صدور حواله جهت صدور چك توسط امور مالي
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