بخشنامه شماره  1903/81862مورخ  1382/5/1موضوع اعالم ضوابط و ویژگیهای مورد انتظار سیستم عمرانی
کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطالعرسانی در جلسه شانزدهم مورخ
 ،1382/4/9به استناد ماده ( )5مصوبه شماره .13/722ط مورخ  1381/4/22شورای عالی اداری ،موضوع ایجاد
هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرایندهای عمومی دستگاههای اجرایی ،ضوابط و ویژگیهای
مورد انتظار سیستم عمرانی را به شرح پیوست تصویب نمود.
کلیه دستگاههای مشمول این بخشنامه مکلفاند در تهیه سیستم اموال و داراییهای ثابت خود ،ضوابط مذکور را
رعایت نمایند.
ضوابط و ویژگیهای سیستم عمرانی
اطّالعات پایه:
 -1امکان ثبت قوانین و مقررات مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
 -2امکان ثبت کلیه اطّالعات مندرج در موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و
پروژههای مربوط
 -3امکان ثبت مشخصات کاربران سیستم
 -4امکان ثبت جداول تبدیل سیستم شامل مشخصات دستگاههای اجرایی و بهرهبردار ،عملیات عمرانی ،اهداف
کمی ،اطّالعات نقاط مناطق ،منابع تأمین اعتبار ،امور ،فصول ،برنامهها و ...
امکان دریافت و ثبت اطّالعات نظارتی پروژههای عمرانی
 -1پیشرفت فیزیکی عملیات پروژهها در زمانهای مشخص
 -2تخصیص اعتبارات در زمانهای مشخص
 -3پرداختی خزانه به تفکیک پروژهها
 -4اعتبارات هزینه شده پروژهها به تفکیک منابع تأمین اعتبار و فصول هزینه
 -5وضعیت اجرای پروژهها بر اساس چهار شاخص در دست اجرا ،خاتمه یافته ،متوقف و شروع نشده
 -6علل تأخیر
 -7کیفیت اجرای پروژهها بر اساس چهار شاخص عالی ،خوب ،متوسط و ضعیف
 -8کیفیت طراحی پروژهها بر اساس چهار شاخص عالی ،خوب ،متوسط و ضعیف
 -9نحوه ارجاع کار پروژههای پیمانی و امانی  -بر اساس سه شاخص مناقصه ،مناقصه محدود و واگذاری
 -10چگونگی استفاده از فهرستبهای پایه بر اساس چهار شاخص بخشنامه  2000سازمان برنامه و بودجه سابق،
فهرستبهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،فهرستبهای خاص و سایر
امکانات جستجو و بررسی:
 -1امکان جستجوی پروژهها بر اساس سه شاخص اجرایی مطالعاتی و تحقیقاتی
 -2امکان جستجوی پروژهها بر اساس نحوه اجرای آن بر اساس سه شاخص امانی ،پیمانی و امانی  -پیمانی
 -3امکان جستجوی پروژهها بر اساس محل اجرای آن
 -4امکان جستجو بر اساس وضعیت اجرای پروژه بر اساس چهار شاخص در دست اجرا ،خاتمه یافته ،متوقف و
شروع نشده
 -5امکان جستجو بر اساس دستهبندیهای خاص میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها
 -6امکان جستجو بر اساس تطابق پیشرفت فیزیکی پروژهها با برنامه زمانبندی شده

 -7امکان جستجو بر اساس علل تأخیر پروژه
 -8امکان جستجوی نحوه ارجاع کار پروژهها بر اساس سه شاخص مناقصه ،مناقصه محدود و واگذاری
 -9امکان جستجوی فهرستبهای پایه مورد استفاده در پروژهها بر اساس چهار شاخص بخشنامه  2000سازمان
برنامه و بودجه سابق ،فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،فهرستبهای خاص و سایر
 -10امکان جستجوی پروژههای جدید (پروژههایی که در سال جاری شروع شدهاند).
 -11امکان جستجو بر اساس مدت زمان اجرای پروژهها
 -12امکان جستجوی پویا بر اساس پارامترهای مختلف و قابل تعریف توسط کاربر
گزارشها:
 -1امکان ارایه گزارش از تعداد و میزان اعتبار انواع پروژههای عمرانی بر اساس شاخصهای احداث ،توسعه،
تجهیز ،تعمیر ،خدماتی ،مطالعه طراحی ،مطالعه بنیادی و تعهدات
 -2پراکندگی تعداد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از نظر اعتباری
 -3پراکندگی تعداد پروژههای عمرانی از نظر اعتباری
 -4پراکندگی جغرافیای پروژههای عمرانی
 -5نحوه اجرای پروژههای عمرانی بر اساس سه شاخص امانی ،پیمانی و امانی  -پیمانی
 -6میزان دستیابی به اهداف یک ساله
 -7میزان پیشبینی و عملکرد پیشرفت فیزیکی در هر زمان
 -8وضعیت اجرایی پروژههای عمرانی بر اساس چهار شاخص در دست اجرا ،خاتمه یافته ،متوقف و شروع نشده
 -9وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژهها بر اساس دستهبندیهای خاص
 -10میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژهها با توجه به سال شروع
 -11امکان ارایه گزارش بر اساس تطابق پیشرفت فیزیکی پروژهها با برنامه زمانبندی شده
 -12امکان ارایه گزارش از علل تأخیر در اجرای پروژه
 -13امکان ارایه گزارش از کیفیت اجرای پروژهها بر اساس چهار شاخص عالی ،خوب ،متوسط و ضعیف
 -14امکان ارایه گزارش از کیفیت طراحی بر اساس چهار شاخص عالی ،خوب ،متوسط و ضعیف
 -15تعداد و میزان اعتبار پروژههای عمرانی بر حسب نحوه ارجاع کار بر اساس سه شاخص مناقصه ،مناقصه
محدود و واگذاری
 -16امکان ارایه گزارش از تعداد و میزان اعتبار پروژههای عمرانی بر حسب فهرستبهای پایه بر اساس چهار
شاخص بخشنامه  2000سازمان برنامه و بودجه سابق ،فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،
فهرستبهای خاص و سایر
 -17تعداد و میزان اعتبار پروژههای عمرانی جدید (پروژههایی که در سال جاری شروع شدهاند).
 -18امکان ارایه گزارش از وضعیت اتمام پروژهها شامل تعداد پروژههای خاتمه یافتنی ،خاتمه یافته و درصد
جایگزینی (نسبت پروژههای جدید به پروژههای خاتمه یافته)
 -19مدت اجرای پروژه شامل کل پروژهها ،پروژههای جدید (پروژههایی که در سال جاری شروع شدهاند) و
پروژههای خاتمه یافته
 -20امکان ارایه گزارش از محل تأمین اعتبار پروژهها
 -21امکان ارایه گزارش از وضعیت اعتباری پروژههای عمرانی در دوران برنامه پنجساله
 -22امکان ارایه گزارش از برآورد نهایی اعتبارات عمرانی و میزان پیشرفت ریالی

 -23امکان ارایه گزارش از عملکرد مالی سال جاری شامل میزان اعتبارات مصوب ،تخصیص یافته ،دریافتی از
خزانه و هزینه شده
 -24امکان ارایه گزارش بر اساس نیاز و تعریف کاربر
ارتباط سیستم عمرانی با سایر سیستمها:
 -1امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم بودجه
 -2امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم مالی
 -3امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستم کنترل پروژه (در صورت وجود)
 -4امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستمهای مستقر در استانها (در صورت وجود)
 -5امکان ارتباط و تبادل اطّالعات با سیستمهای مستقر در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور
اقتصادی و دارایی (در صورت وجود)
امنیت و حدود دسترسی
امکان تعیین حدود دسترسی برای هر یک از کاربران به منظور افزایش امنیت اطّالعات
بازسازی اطّالعات
امکان بازسازی اطّالعات در مواردی که سیستم با مشکالتی مواجه میشود.

