
 

 

 .)ارائه شده است 
اه هاي 

هاي طرح اي

 

       

پيشخوان فاتر 

  گاه
10(  

رنامه ريزي كشور

 به ديگردستگا

اجرا بر نظارت

  نكي
  
  
  
          

                       

)     ش داده شود

ديا 

رساني دستگع
)0031074000

سازمان مديريت و بر

خدمت          

ن و تصويب ي،

ساب (هاي) با

)هدايت كند
باط با متقاضي)  

نمايش نمادك روي 

 )ه شود

تر ارائه خدمت يا

 پايگاه اطالع
(شناسه خدمت
 اين فيلد توسط س

   )  G2B كار(

رسيدگي و رزي

شماره حس

كاربر را  د
ارتبا

با كليك لفن گويا

نمايش داد نمادي
 پيوند آدرس دفا

1 

ت ارائه روي
ش ي

)

ت به كسب و

مر امور در ادي

 غ)

نمادبا كليك روي
ت پاسخگويي يا

 مركز تماس يا تل
 ي تلفن همراه)

با كليك روي جود
ست بازشونده يا

جهتخدمت ير
مرزيهاينامه

Gخدمت            (

پيشنها هاي مه

  مرزي نهاي
 رزي

 اجعه متقاضي)

مبلغ(مبالغ

ب ورت الكترونيكي
ونيك خدمت جهت

جود ارائه شماره
 ارائه خدمت روي

مت در صورت وج
(ليسخدماتان

العاتخدمت/زي
بربرنظارت و

G2Cهروندان (

برنام و ها طرح

استان تامين ي
م نقاط در جود

 

(ساعات مرا

 

  
 

. . . 
 ارائه خدمت بصو
رس پست الكترو

(در صورت وج: س
ت برنامه كاربردي

 پيامكي ارائه خدم
پيشخو دفاتر

اطالعفرم 
و تصويب دگي،

خدمت به شه  

ط دريافت رنده

شوراي مرز ويژه
موج خالهاي و 

 ارايه زمان دت

  رائه خدمت:
 مراجعه

 
يه 

يال) به خدمت
  

(پيوند صفحه ا ي
(آدرالكترونيك: 

ا يا مركز تماس
(پيوند دريافتاه

شماره سامانه پ(ه
رائه خدمت يا

  ت)

رسيد: خدمت

           :دمت
)G2G(  

 :خدمت
برگير در دمت

  .باشد مي 
  ك مورد نياز:

و كارگروه صوبه
ها پروژه ست

متوسط مد
  خدمت:

ساعات ار
تعدادبار م
 حضوري
هزينه اراي
خدمت(ري
گيرندگان

  
اينترنتي   
پست ا   

تلفن گويا
تلفن همر

پيام كوتاه
اردفاتر    

ارائه خدمت

 

عنوان

نوع خد
دولتي(
شرح خ

خد اين
مذكور
مدارك

مص- 1
ليس  - 2

ت
جزييات خدم

  
ت
نحوه دسترسي به خدم

  



2 
 

 نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت
  ريزي برنامه و مديريت سازمان به ارسال نيازو مورد بوجه برآورد- 1
  ... و ناجا مرزباني ، مرزي استانهاي از مرز انسدادي و عمراني هاي پروژه ليست دريافت - 2
  استان مرزي هاي برنامه تصويب جهت مرزي استانهاي و ارگانها با جلسات برگزاري - 3
  موافقتنامه مبادله جهت كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان به مصوب هاي برنامه ارسال - 4
  مرزي استان 16 در مرز انسدادي عمراني هاي پروژه اجراي بر مستمر نظارت - 5
 مرز انسدادي موانع و اشكاالت نمودن برطرف جهت مرزي استانهاي به تذكر - 6

 1جدول شماره 


