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سازمان ربانمه و بودجه کشور

سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان تهران

سواالت متدا ول
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
پرسش  :مبناي انتخاب پروژه هاي اقتصاد مقاومتی بر چه اساسی است؟
پاسخ  :براساس سياستهاي اقتصاد مقاومتی و برنامه هاي دوازده گانه اقتصاد مقاومتی
پرسش  :نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه ايی دستگاههاي اجرايی به چه صورت است؟
پاسخ  :اين سامانه اطالعات نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي و منابع دستگاه هاي اجرايی را مديريت كرده و
چگونگی اختصاص منابع مالی به آنها و نظارت بر عملكرد مالی آنها را از زوايا و ابعاد گوناگون تحت نظر قرارمی
دهد
پرسش  :در سامانه نظارت بر چه مواردي نظارت می شود؟
پاسخ  :فرآيندهاي توزيع بودجه ،مبادله موافقتنامه ،تخصيص بودجه ،كنترل و نظارت بر اجراي پروژههاي تملك
دارائیهاي سرمايهاي استانی و ملی
پرسش  :دستگاه هاي اجرايی در اين سامانه چه وظايفی دارند؟
پاسخ  :ورود اطالعات محتوايی ،توصيفی ،چند رسانه اي ،جغرافيايی و تصاوير ماهواره اي به سامانه با هماهنگی
سازمان مديريت و برنامه ريزي از وظايف دستگاه هاي اجرايی می باشد

معاونت فنی و اجرايی
پرسش :شرايط گواهينامه تشخيص صالحيت شخص حقيقی چه ميباشد؟
پاسخ :داشتن مدرك ليسانس در زمينه رشته درخواستی و يك سال سابقه كار و يا داشتن مدرك فوق ليسانس در زمينه
رشته درخواستی و داشتن كارت پايان خدمت براي آقايان
پرسش :مبناي سابقه كاري از چه زمانی می باشد؟
پاسخ :بعد از اخذ مدرك تحصيلی ليسانس
پرسش :هر شركت پيمانكاري در زمان تأسيس حداكثر ميتواند در چند رشته در خواست گواهينامه داشته باشد؟
پاسخ :حداكثر  2رشته
پرسش :حداكثر زمان مجاز براي اعالم تغييرات شركت پيمانكاري در سامانه ساجار چه مدت می باشد؟
پاسخ :حداكثر  3ماه بعد از تغييرات
پرسش :چند درصد اعضا هيئت مديره بايد داراي مدرك ليسانس باشد؟
پاسخ :حداقل دو سوم اعضا هيئت مديره بايد داراي مدرك ليسانس باشند.
پرسش :گواهينامه تشخيص صالحيت شركت ها چه مدت اعتبار دارند؟
پاسخ 4 :سال اعتبار دارند
پرسش :گواهينامه تشخيص صالحيت اشخاص حقيقی چه مدت اعتبار دارند؟
پاسخ 1 :سال

پرسش :حداقل امتياز الزم براي اخذ گريد در هر رشته چه مقدار می باشد؟
پاسخ 375 :امتياز
پرسش :براي اطالع دقيق از آيين نامه تشخيص صالحيت از چه طريقی اقدام كنيم؟
پاسخ :سامانه ساجات
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معاونت آمار و اطالعات
پرسش :نحوه دسترسی به نتايج سرشماري عمومی نفوس و مسكن استان چگونه می باشد؟
پاسخ :نتايج سرشماري عمومی نفوس و مسكن از طريق درگاه ملی آمار به نشانی ، www.amar.org.irداده ها
و اطالعات آماري ،سرشماري ها ،سرشماري عمومی نفوس و مسكن براي  8دوره سرشماري يعنی  1335تا 1395
در سطح كشور ،استان و شهرستان ،همچنين از طريق سامانه الكترونيكی جمع آوري و آمار اطالعات به نشانی
amar.thmporg.irدر قسمت نتايج سرشماري ها نيز می توان به آن دسترسی داشت.
پرسش :چگونه می توان به سالنامه آماري استان دسترسی يافت؟
پاسخ :سالنامه آماري استان خراسان شمالی به عنوان معتبرترين سند آماري استان ،عالوه بر نسخه چاپی ،نسخه
الكترونيكی به نشانی  amar.thmporg.irدر قسمت سالنامه هاي آماري در دسترس می باشد.
پرسش :نقشه تقسيمات سياسی و اليه هاي اطالعات جغرافيايی استان چگونه قابل دريافت است؟
پاسخ :نقشه تقسيمات سياسی استان و شهرستان ها به تفكيك بخش ،دهستان و آبادي ها و اليه هاي اطالعات
جغرافيايی موجود از طريق گروه نقشه و اطالعات مكانی سازمان در اختيار كاربران قرار می گيرد و ضمنا سامانه پايگاه
داده هاي مكانی استان به آدرس  wgis.thmporg.irجهت استفاده نقشه ها با مقياس  25000قابل دسترس و
استفاده عموم می باشند.
پرسش :نحوه دسترسی به نتايج ميزان توليد ناخالص استان و حساب توليد چگونه می باشد؟
پاسخ :جهت محاسبه متغير هاي كالن مناطق مختلف كشور كه در دوره معينی از زمان است كه بوسيله آن می توان
وضعيت اقتصادي هر منطقه را در دوره زمانی خاص به تصوير كشيد نياز به نتايج حساب منطقه اي می باشد .ميزان
توليد خالص استان طی سالهاي  1383-93در قالب دو عدد كتاب و نشريه به آدرس سامانه الكترونيكی جمع

آوري آمار و اطالعات  amar.thmporg.irدر پوشه حساب منطقه اي و نيز گزارش حساب هاي منطقه اي -93
 79استان در اين سايت  amar.thmporg.irدر پوشه حساب منطقه اي قابل دسترس است.
پرسش :نحوه دسترسی نتايج طرح هاي آماري چگونه است؟
پاسخ :به طور ميانگين ساالنه  25طرح آماري در كشور هم زمان آن در استان برگزار ميگردد كه عمده ترين آن طرح ها،
طرح نيروي كار ،شاخص قيمت ،هزينه درآمد ،صنعت ،معدن ،گردشگران ملی ،پروانه هاي ساختمانی كه نتايج و
گزارشات طرح هاي آماري آن در سايت  amar.thmporg.irپوشه نتايج طرح هاي آماري قابل دسترسی می باشد.
پرسش  :چگونه می توان به نتايج حساب هاي منطقه اي دسترسی پيدا كرد؟
پاسخ  :با مراجعه به درگاه ملی آمار به آدرس "  " www.amar.org.irاز قسمت " داده ها و اطالعات آماري /
حساب هاي ملی  /حساب هاي منطقه اي" امكان دسترسی به نتايج حساب هاي منطقه اي مهيا می باشد
پرسش  :نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه را چگونه می توان تهيه نمود؟
پاسخ  :آخرين نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه براساس نتايج تفضيلی سرشماري عمومی نفوس و
مسكن  1395در اختيار معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد كه براي نياز كاربران و با
ارائه درخواست مكتوب پس از تاييد سازمان در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت
پرسش  :نتايج سرشماري نفوس و مسكن را چطور می توانيم مشاهده كنيم؟
پاسخ  :نتايج اين سرشماري در سايت مركز آمار ايران قابل دسترسی هست .همچنين با مراجعه به
می توان اين نتايج را مشاهده نمود
پرسش  :سر شماري عمومی نفوس و مسكن هر چند سال يكبار انجام می شود؟
پاسخ  :هر  5سال يكبار
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مديريت و آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
پرسش  :تاييد صالحيت مدرسان آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايی به چه صورت می باشد؟
پاسخ  :متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشی عمومی مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايی می توانند تقاضاي خود
را به همراه سوابق آموزشی و مدارك و مستندات اعالم شده از طريق سامانه ارسال نمايند .تقاضاي مذكور پس از
بررسی و امتياز دهی و طرح و تصويب در شوراي آموزشی و همچنين اخذ كد مدرسی از سامانه مركز آموزش مديريت
دولتی قابل اجرا خواهد بود -1متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشی عمومی مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايی
می توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشی و مدارك و مستندات اعالم شده از طريق سامانه ارسال نمايند.
تقاضاي مذكور پس از بررسی و امتياز دهی و طرح و تصويب در شوراي آموزشی و همچنين اخذ كد مدرسی از سامانه
مركز آموزش مديريت دولتی قابل اجرا خواهد بود  -تاييد شرايط و صالحيت تخصصی مدرسان مشاغل اختصاصی
بر عهده دستگاه اجرايی می باشد

