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مشخصات خدمت

  

  شرح خدمت

  در اين فرآيند اقدامات ذيل انجام مي پذيرد : 
ر سامانه تداركات و دمشخصات فني تجهيزات تدوين و به روزآوري و به همراه ساير استانداردهاي تدوين شده مرتبط  – ١

  تجهيز طرحهاي سازمان درج مي گردد . 
وسازي مدارس نلي توسط اداره كل نيازسنجي تجهيزات بر اساس تعداد پروژه و كالس تحويلي در طول سال تحصي – ٢

  استان انجام پذيرفته و نوع و تعداد تجهيزات مورد نياز مشخص مي گردد . 
و موافقت نامه هاي مبادله شده  تعيين اعتبار مورد نياز : اعتبار برآورد شده براي تأمين تجهيزات مدارس با توجه به مفاد – ٣

  مي گردد .  با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مشخص
ساير انواع معامالت دولتي  با توجه به اعتبارات پيش بيني شده، حدود تجهيزات مورد نياز برآورد و از طريق مناقصه يا – ٤

  نسبت به شناسايي و انتخاب فروشندگان و شركت هاي ذيصالح اقدام مي گردد . 
يمت با برندگان استعالم معامله عقد و يا از طريق استعالم قبا شركت ها يا فروشندگان برنده مناقصه/ معامالت، قرارداد من – ٥

  انجام مي پذيرد . 
ا شركت هاي طرف يحواله هاي ارسال تجهيزات ( به مناطق آموزش و پرورش يا مدارس هدف ) به عنوان فروشندگان  – ٦

  قرارداد صادر مي گردد . 
هر و امضاء شده تحويل اقدام و رسيد / فرم اعالم وصول م فروشندگان /  شركت ها متعاقباً نسبت به ارسال تجهيزات – ٧

  گيرندگان را دريافت مي دارند . 
ره كل نوسازي مدارس رسيدها / فرم هاي اعالم وصول شده طي نامه اي از طريق شركت ها / فروشندگان به عنوان ادا – ٨

  استان ارسال مي گردد . 
تيباني و توسعه ت تجهيزات ) توسط كارشناس تجهيزات و معاونت پشرسيدها و فرم هاي اعالم وصول ( صورت وضعي – ٩

  ل صادر مي گردد . كمديريت اداره كل بررسي و در صورت تأييد حواله مالي آن به عنوان امور مالي و ذيحسابي اداره 
ها / فروشندگان ركتشبعد از رسيدگي هاي قانوني الزم توسط ذيحسابي اداره كل ، وجود حواله هاي مالي به حساب  – ١٠

  طرف قرارداد واريز مي گردد . 
  

  ) G2Cخدمت به شهروندان (      نوع خدمت 
   )G2B( خدمت به كسب و كار    

  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(    

نوع مخاطبين
  مدارس و دانش آموزان  – ٢  هوزارت و ادارات كل آموزش و پرورش و مناطق تابع-١  

 شركت ها و تأمين كنندگان تجهيزات – ٣
  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
ابالغ  -رنامه و بودجهبموافقت نامه با سازمان  –نيازسنجي انجام شده  -استانداردها و مشخصات فني تجهيزات

  اعتبارات ملي
  قانون برگزاري مناقصات  –قوانين و مقررات معامالت دولتي   قوانين و مقررات باالدستي

 
جزييات 

خدمت
  در:       ماه        فصل          سال خدمت گيرندگان. . .          آمار تعداد خدمت گيرندگان  

  طي سال  خدمت: ارايه زمان متوسط مدت
  . . .  بار در:       ماه        فصل          سال                        يكبار براي هميشه                         تواتر
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  طي سال  حضوري بار مراجعه تعداد
هزينه ارايه خدمت(ريال) به 

  خدمت گيرندگان
  پرداخت بصورت الكترونيك  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)

      
      

نحوه دسترسي       . . .
به خدمت

  س دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آنآدر  
http://lms.dres.ir/ContEntry.aspx  سامانه تداركات و تجهيزات طرحها  خشي از آن:بنام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا 

مراحل دريافت خدمت
  

  

  تدوين و ثبت مشخصات فني تجهيزات   -١
  ثبت اعتبار مالي مورد نياز-٢
  ثبت اعتبار مالي مورد نياز -٣
  ثبت اطالعات مناقصات  – ٤
  ثبت اطالعات شركت هاي برنده ي مناقصات – ٥
  ثبت اطالعات قراداد – ٦
  صدور حواله جهت ارسال تجهيزات به مقصد – ٧


