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  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 
صدور مجوز اجراي پروژه براي پناهندگان توسطعنوان خدمت:

   داخلي و بين المللي هاي غيردولتيسازمان
  )10011082000( شناسه خدمت

  ( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه شده است.) 

خدمت به ديگردستگاه هاي             )G2B( خدمت به كسب و كار   )          G2Cخدمت به شهروندان (           ع خدمت:نو
  )G2Gدولتي(

 :شرح خدمت
  سازمان هاي بين المللي و داخليهمكاري با  الزمتعيين مجري و تامين اعتبار به منظوربررسي نيازهاي پناهندگان و طرح موضوع 

  ك مورد نياز:مدار
  هاي همكار دريافت نقطه نظرات كارشناس اتباع، ادارات محل اجراي پروژه و دستگاه–طرح پيشنهادي (پروپوزال) 

ت
جزييات خدم

  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

 

 (ساعات مراجعه متقاضي)  ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه 

  حضوري
 

هزينه ارايه 
خدمت(ريال) به خدمت 

  يرندگانگ
  

  شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)
   
   

. . .   

ت
نحوه دسترسي به خدم

    )        هدايت كندكاربر را  نمادبا كليك روي  (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي اينترنتي     
 ارتباط با متقاضي)                         (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا پست الكترونيك:    

      )           نمايش داده شود نمادبا كليك روي  (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گوياتلفن گويا يا مركز تماس:     

    همراه)ربردي ارائه خدمت روي تلفن (پيوند دريافت برنامه كاتلفن همراه    

        )نمايش داده شود نمادبا كليك روي  (شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجودپيام كوتاه     

دفاتر پيشخوان (ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات   
   خدمت) ارائه
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 نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت
  

   تعريف طرح و پروژه متناسب با نياز  -شناسايي كمبودها و نيازها .1
  تعريف مراحل مختلف مديريت پروژه -  شناخت ريسك هاي حين پروژه .2
  نظارت بر اجرا - هاي كاري اجراي پروژه تعريف برنامه .3
  ي و اجرايي طرحشناسايي شريك مال - تحليل نهايي از اجراي پروژه .4
  تعريف وظايف و تعهدات -تهيه تفاهم نامه و انعقاد تفاهم نامه .5
  بازديد از مراحل اجرا -دريافت و بررسي گزارشات مالي و عملياتي پروژه .6
 بستن پروژه -بازرسي و حسابرسي .7

 1جدول شماره 


