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جمهورریزي و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)215(دستورالعمل اجرایی ماده 

1389جمهوري اسالمی ایران مصوب 

ايهاي سرمایهتملک داراییبررسی طرحهاي تهیه ،پیشنهادوگردش کارو فرایندها،هاروشدستورالعمل اجرائی تعیین،پنجم توسعهبرنامهقانون )223(مادهاستنادبه
.گردداستانی ابالغ میبراي اجرا به کلیه دستگاههاي اجرائی ملی وذیلشرحه شده بقانون یاد) 215(موضوع ماده ،ساالنهبودجه لوایح مندرج دردیدج

:بخش اول ـ تعاریف واصطالحات

.رونددر این دستورالعمل عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می–1ماده 
). 1389(مصوب سال جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنجم توسعه:قانون

ملی،اصلیاجرائیهايدستگاهقانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ،ازجمله222کلیه دستگاه هاي اجرائی موضوع ماده :دستگاه اجرائی
ملی عالوه بر یک از دستگاهاي اجرائی اصلیهر.را  شامل می شود)موردحسب (استانیاجرائیهاي و دستگاهملیاجرائی تابعههايدستگاه

. گرددیک دستگاه تابعه منظور میعنوانبهخود نیزدستگاههاي تابعه، 
.جمهور راهبردي رییسریزي و نظارت معاونت برنامه:معاونت
.نظارت راهبرديوبودجه،ریزيبرنامههايمعاونت:تخصصیيهامعاونت

.جمهوررنامه ریزي و نظارت راهبردي رییسقانون برنامه پنجم توسعه مستقر در معاونت ب)215( دبیرخانه کمیسیون ماده:ملیدبیرخانه
.استانهر در استانداري قانون برنامه پنجم توسعه مستقر) 215(دبیرخانه کمیسیون ماده :دبیرخانه استانی

اساس م توسعه و بربرنامه پنجقانون )215( ماده"الف"مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که به استناد بند شرحمنظور: پیشنهاديطرح
که داراي رسددستگاه اجرائی میمشاور تهیه و به تایید زیست محیطی و پدافند غیرعامل توسط فرهنگی،،اجتماعیمالی،،اقتصادي،فنیمطالعات توجیهی

.باشدمی اعتبارات، سال شروع، سال خاتمه و محل اجراي مشخص، حجم عملیاتهدف،
هاي موجود در طرحافزایش حجم عملیات و هاپروژهتعدادافزایشیا استانی شده ملیاستانی و،ملیپیشنهادياعم از طرحهاي جدیدپیشنهاديطرح 

.می شودارسال که به دبیرخانه باشدمی
.هاي سرمایه اي دستگاههاي اجرائی ملی تامین می شوداز محل اعتبارات تملک دارایی"طرحی است که اعتبارات آنها صرفا: طرح ملی

. هاي سرمایه اي استانی تامین می شودطرحی است که اعتبارات آنها از محل اعتبارات تملک دارایی: طرح استانی
دلیل حوزه هبولیدستگاههاي ملی تامین شده تملک دارایی هاي سرمایه اي از محل اعتباراتاعتبارات آنطرحی است که:شدهطرح ملی استانی

.گردداجرا میکار تفویض اختیار توسط استان مبادله موافقتنامه وون در یک استان و با استفاده از سازآعملکرد 
.صورت وابسته یا مستقل اجرا می شودهکه در راستاي هدف اصلی طرح بطرح می تواند از چند پروژه تشکیل گرددهر:پروژه

.باشدمیمعاونت درمستقرقانون برنامه پنجم توسعه) 215(سامانه مادهمنظور: سامانه
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): شدهاستانی و ملی استانی،ملی(هاي پیشنهادي عمومی طرحشرایطضوابط و :بخش دوم
به )افزایش حجم عملیاتو هاپروژهتعدادافزایشیا اعم از جدید (و ملی استانی شده ، استانیهاي سرمایه اي ملیداراییپیشنهاد طرح هاي تملک-2ماده 

قانون سیاست هاي کلی ،سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایرانقانون اساسی ،:جملهباالدستی ازچارچوب اسناد درصرفاً هر استان استانداري/ معاونت
ها و با ، اعتبارات طرحیراساس عناوین، اهداف کمبووطرح جامع توسعه بخشجمهوري اسالمی ایران توسعهبرنامه پنجمقانون اساسی،قانون 44اصل 

، اقتصادي، مالی، اجتماعی، )و برآورد هزینهحجم کار، زمانبندي اجرا(فنی مطالعات توجیهیکه داراي قانون برنامه و بودجه ) 23(و ) 22(رعایت مواد 
.صورت پذیردمی باشند،محیطی و پدافند غیرعامل زیست،فرهنگی

:باشدمیزیر)فاز(سطح شامل سه هاي پیشنهاديطرحمطالعات توجیهی-3ماده 
). سنجی اولیهامکان( و مکانیابی اولیه طرح ضرورت اجرامطالعات پیدایش طرح شامل مطالعات ): فاز صفر(سطح اول ) الف
محیطی و پدافند زیستفرهنگی،اقتصادي، مالی، اجتماعی،یتوجیهطرح از جمله تهیه مطالعات مفهومی و پایهطراحی مطالعات ):فاز یک(سطح دوم ) ب

.)سنجی نهاییامکان( لغیرعام
،هاي اجراي طرح، تعیین احجام کار و زمانبندي اجراي آنها به تفکیک سالتعیین دقیق محل اجرامطالعات محاسبات مهندسی و فنی،):فاز دو(سطح سوم ) ج

.و مطالعات فایده هزینه نهایی طرحرحطسال پیشنهادهاي برنامه به قیمت ثابتدوم، برآورد هزینه اجراي کار در طول سالسطحبر اساس مطالعات
هاي دوم و سوم صرفا محدود به سطحهاي همسان هستند، انجام مطالعات حدود و معیارهاي مشخص و متعارف و یا نقشهبراي طرحهایی که داراي-تبصره

.بندي و هزینه اجراي کار استمالی، اجتماعی، زیست محیطی، پدافند غیرعامل، مطالعات مکانیابی، برنامه زمانیتوجیهمطالعات ارائه 
تاحداکثرمذکورسقف . می باشند)215(قابل ارائه به دبیرخانه مادهشودمی تعیینکهدر سقفی "دستگاههاي اجرائی صرفاهاي پیشنهادي طرح-4ماده 
مانده از باقیهاي پیشنهاديطرحدستگاه اجرایی، عدم تایید مجددطرح توسط در صورت .معاونت به دستگاه اعالم می شودطرفهرسال ازخردادماهپایان
. نخواهد شددستگاه کسرها از سقف هاي قبل در دبیرخانه مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و اعتبارات آنسال
از محل منابع عمومی، واي جدید براي سالهاي برنامه و سالهاي پس از آن توسط دستگاه اجرائیهاي سرمایهداراییتملکهاي اعتبار مورد نیاز طرح-5ماده 

از جمله (کشوراحکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی قانون برنامه پنجم توسعه و) 214(ماده با استفاده از یکی از روشهاي اجرائی مندرج درسایرمنابع و یا
.گرددمیدرج محاسبه و در کاربرگهاشاخص تعدیل با در نظر گرفتن بر اساس آخرین فهارس بهاء وو) کل کشور1391قانون بودجه سال 102بند 

و حجم عملیات،اعتبارات محل اجرا،سال خاتمه،، سال شروعهدف طرح، شامل اي هاي سرمایهداراییکهاي تملطرحمشخصات اصلی ـ6ماده 
.گرددمیدرج با مصوبات کمیسیون ها منطبقفقتنامهمواوبودجه سنواتیدر )حسب مورد(مشخصات فنی 

به منزله طرح جدید تلقی گردیده و%)  15(و افزایش اعتبارات طرح به میزان بیش از )6(مادهموارد مذکور در رح شامل اصالح مشخصات اصلی ط- 7ماده 
.اقدام می گرددهاي جدید رعایت شرایط و مراحل طرحبا

ابالغ استانی/ استانداري توسط  دبیرخانه ملی/ ت معاونو تاییدتوسط دستگاهبا ارائه گزارش توجیهی%)15(مجوز افزایش اعتبارات طرح تا ـتبصره
.می شود

طی دوره هاي مزبور دراستانی منوط به تأمین اعتبار کامل براي طرحکارگروه /اي جدید توسط کمیسیون هاي سرمایهداراییهاي تملکتایید طرح-8ماده 
.کمتر باشد) برحسب سال(همچنین اعتبار سال اول اجراي هر طرح جدید نباید از نسبت کل اعتبار موردنیاز به مدت زمان اجراي طرح .باشدیاجراي انها م

)فازهاي صفر و یک( توجیهی سطوح یک و دو موظفند مطالعاتدولت از بودجه عمومیاجرایی ملی و استانی متقاضی استفادهکلیه دستگاههاي-9ماده 
،3کاربرگ شماره ،2/2یا 1/2یا 2شمارههايفهرست وارسی گزارشهاي مذکور، کاربرگبه همراهاي خود را که توسط مشاور ذیصالح تهیه شده استهطرح
پایان تاحد اکثررا هاي خودو مجوزهاي قانونی طرح)فازهاي صفر و یک( سطوح مذکورتوجیهیمطالعاتهاي خالصه گزارش توجیهی ، فایل مشروح فرم

از دو سال ور، بیشنباید از تاریخ نهایی شدن مطالعات طرح توسط مشاضمنا.استانی ارسال نمایند/شهریورماه هرسال از طریق سامانه به دبیرخانه ملی
.به روز شده باشد) 5(مادهو همچنین اعتبارات طرح مطابق سپري شده باشد

سبت به بررسی و اعالم نظرماه ناستانداري حداکثرظرف مدت یک/ ونت ادي،معاو اطالعات طرح هاي پیشنهدرصورت تکمیل بودن اسناد،مدارك ـتبصره 
.نموددناقدام خواه
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اصل مدارك مذکور به از طریق سامانه ،  یک نسخه از)9(مادهموظفند همزمان با ارسال مدارك مورد اشاره در اجرایی مذکوردستگاههايکلیه ـ10ماده 
ارسال داشته اند با امضاء هر استاناستانداري/به معاونت سامانهاز طریقجدید خود را کههايطرحفایل هاي مربوط بهلوح فشرده نسخه 4همراه 

.دهنداستانی تحویل / به دبیرخانه ملی استانی/ اصلیالترین مقام دستگاه اجرائیبا
اي و حرفهاین امر نافی مسئولیت است و استانی/ اصلین مقام دستگاه اجرائیریبه عهده باالتی هتوجیمطالعات مسئولیت صحت اطالعات و ـ11ماده 

. خواهد بودنهاي پیوست ی اطالعات مندرج در کاربرگیپاسخگوارائه اطالعات دقیق و در بط رمشاور ذيقراردادي 

:شدههاي سرمایه اي ملی و ملی استانیطرح هاي تملک داراییضوابط و شرایطبخش سوم ـ
را ریال خود)20،000،000،000(میلیارد بیستازهاي سرمایه اي با اعتبار بیشترهاي تملک داراییطرحــ دستگاههاي اجرائی ملی موظفند پیشنهاد12ماده 

مورد بررسی قرار دهند و در صورت تایید کمیته مذکور )  کمیته فنی در دستگاه اجرائییا واحد مشابه با وظایف( متبوعاجراییابتدا در کمیته فنی دستگاه
.اقدام نمایند)10(و)9(طبق مواد 

کمیته فنی تاییدریال پس از )20،000،000،000(میلیاردبیستازاجرائی ملی با اعتبار کمترهاي سرمایه اي دستگاههايهاي تملک داراییطرحـ13ماده 
این دستورالعمل به همراه بخش دوم)10(و)9(موادیاد شده به همراه مدارك ) کمیته فنی در دستگاه اجرائیبا وظایفیا واحد مشابه( متبوعدستگاه اجرائی

پس از معاونت بودجه تایید امور مرتبط باهاي مذکورطرح) 215(مجوز ماده . گرددمیاصلی به دبیرخانه ارسالدستگاه اجرائیاست باالترین مقام درخو
.مدارك توسط دبیرخانه به دستگاه اجرائی ملی ابالغ خواهد شدتصویب رییس کمیسیون و تکمیل 

:ترکیب اعضاءکمیسیون به شرح زیر تعیین می گردد-14ماده 
.)رییس کمیسیون(معاونت معاون حقوقی و امورمجلسـ
).عضو(ریزيمعاونت برنامهکالن و ارزیابی برنامهاقتصادریزي برنامهرییس امور-

.)عضو(اي معاونت نظارت راهبرديسرمایهبودجه نظارت ـ رییس امور
).عضو(جلسهحسب موارد مطروحه درمرتبط معاونت بودجهـ رییس امور

).دبیر کمیسیون(معاونت رییس امور مجلس -
بط رذیمشاورومطلع دستگاه اجرائیاالختیار و ماینده تامناز کمیسیون، دبیرخانهو با تایید رییس دبیرو یا اعضاء پیشنهادبهدر صورت ضرورت، -تبصره

.دعوت بعمل خواهد آورد) بدون حق رأي(و افراد صاحبنظر در موضوع براي شرکت در جلسات کمیسیون 
امور معاونین و،استانداري ذیربط، به دستگاه اجرائیموظف است مصوبات کمیسیون را که به تایید اکثریت اعضاء رسیده استـ دبیرخانه کمیسیون 15ماده 

. داردبه دستگاه اجرائی اعالم نیز طی نامه ايرا) 215(موارد رد شده در کمیسیون ماده ومعاونت متبوع ابالغ نمایدو هماهنگی برنامه و بودجهتلفیق

در و) 215(هاي داراي مجوز مادهبین طرحاز"را براي درج در الیحه بودجه صرفاهاي پیشنهادي خودموظفند طرحملی دستگاههاي اجرائی ـ16ماده 
مدت اعتبار مجوز صادره از .نمایندانتخاب و پیشنهادچارچوب سقف اعتباري که در بخشنامه بودجه از طرف معاونت بودجه به دستگاه اجرائی اعالم می شود 

تواند براي درج در دستگاه اجرایی در چارچوب سقف اعتبارات مربوط طی دو سال مزبور می. باشددو سال از تاریخ صدور می) 215(سوي کمیسیون ماده 
.الیحه بودجه سنواتی اقدام نماید

:طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه اي استانی ضوابط و شرایط بخش چهارم ـ 
مورد بررسی و اقدام قرار،بودجه سال مورد نظر به استانپس از ابالغ اعتبارات مصوب"استان، صرفا) 215(ـ طرح هاي استانی در کمیسیون ماده 17ماده 

.خواهد گرفت
محل منابع عمومی تامین که ازریال)10،000،000،000(میلیاردده با اعتبار بیشتر از استانیهاي سرمایه ايهاي تملک داراییو پروژهاهـ طرح18ماده 

تا پس گرددمیارجاع "شوراي برنامه ریزي و توسعه استان "و نتیجه براي تصویب  بهابتدا موضوع در کارگروه استان مطرح و بررسی شده ،اعتبار می شوند
.طرح توسط دبیرخانه ابالغ گردد215از تصویب مجوز ماده 
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میلیارددهازاعتبار آنها کمترکهمحل منابع عمومی تامین اعتبار می شوند در صورتیهاي سرمایه اي استانی که ازو پروژه هاي تملک داراییهاـ طرح19ماده
این بخش دوم)10(و)9(مواد براساسو پروژه ها را هامربوط به این گونه طرحمدارك ریال باشد، دستگاههاي اجرائی استانی موظفند )10،000،000،000(

ریزي استانداري استان به دستگاه صورت تایید معاونت برنامهدرمذکوريطرح ها و پروژه ها215مجوز ماده ،دستورالعمل به دبیرخانه استانی ارسال نمایند
.تا با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام گردددی شوممراجع ذیربط ابالغ اجرائی و سایر

:گرددتعیین میزیرترکیب اعضاء کارگروه استانی بشرح - 20ماده
.)رئیس کارگروه(ریزي استاندار معاون برنامه-
)عضو(بعنوان جانشین ويمدیرکل دفتر فنی استانداريمعاون عمرانی استاندار یا -
.)عضو(فرماندار شهرستان ذیربط -
.)دبیر کارگروه(دفتر برنامه ریزي و بودجه استانداريمدیرکل-
). مدعو،حسب ضرورت(االختیار وي رییس دستگاه اجرایی یا نماینده تام-
).ضرورتمدعو،حسب(مشاور طرح -

: بخش پنجم ـ سایرموارد
ید نمااعالم میاجراییمشخص نموده و به رابط معرفی شده دستگاهشماره پرونده را،مدارك دریافتیپس از تحویل گرفتن استانی/ ملیدبیرخانه-21ماده 
صرفاً باالترین مقام دستگاه ،الزم به ذکر است.خواهند گرفتبط در جریان روند و مراحل انجام کار قرار رذيهاي اجراییهدستگاطریق این شماره که از

.دنباشاستانی پاسخگوي افراد ثالث نمی/گیر موضوع بوده و دبیرخانه ملیتوانند پییا رابط معرفی شده میاجرایی و
مستندات مربوط از جمله نظر تخصصی واحدهاي مرتبطو تکمیل و تایید صحت آنهامدارك دریافتیکنترل پس از وصول و استانی/یرخانه ملیدب-22ماده 

.دهدقرار میکارگروه استانی/ در دستورکار کمیسیون،به ترتیب اولویت دریافتراو پروژه هاطرحها
دستگاه اجرایی و ، موضوع پس از اصالح و بازنگري مطالعات توجیهی آن توسط ن به دستگا ه اجرائیآون و اعالم در صورت رد طرح در کمیسی- 23ماده 

هاي اجرایی و مشاوران هگیرد، لذا ضروري است دستگاکمیسیون قرار، می تواند مجدداً در دستور کارماه از زمان بررسی قبلی4حداقل مشاور و سپري شدن
.مدارك طرح و دفاع از آن دقت الزم را بعمل آورندودر تهیه گزارش مطالعات توجیهی و اسناد

ساعت قبل از 48حداقل  تا رااستانداري / در معاونتواحدهاي تخصصیاظهار نظر و3، 2شماره هايکاربرگموظف استاستانی /دبیرخانه ملیـ 24ماده 
. استانی قرار دهندکارگروه /تشکیل جلسه در اختیار اعضاي کمیسیون 

.تشکیل خواهد شدالعادهجلسات فوق،بار و در صورت ضرورتهر هفته یک،کمیسیون از تاریخ ابالغ این دستورالعملجلسات-25ماده 
.می باشداستانی کارگروه / سیون یـ ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده با  پیشنهاد دبیر و یا اعضاء و تایید رییس کمتبصره

.به امضاء اعضاء می رسدصورتجلسه تهیه و ،در همان جلسهبراي طرح هایی که در جلسات کمیسیون به تصویب می رسندـ26ماده 
شود، و پروژه هایی که از منابع عمومی تأمین مالی میهاهاي توجیهی طرحبندي گزارشاي از جمعموظف است خالصهاستانی/ـ دبیرخانه ملی27ماده 

.ن و پژوهشگران قرار دهدسال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناساهاي دفاعی و امنیتی را یکاستثناء طرحبه
بازسازي وسازيآالت، مقاومتعمیر و تأمین تجهیزات و ماشین، )فاز صفر و یک( توجیهی سطوح یک و دو هاي با عناوین مطالعاتـ طرح28ماده 

طرح هاي اکتشافی و طرح جامع،ح هاي تدوین رط،طرح هاي بازسازي و تعمیرات اساسی در دوران بهره برداري،هاي ناشی از حوادث غیرمترقبهخسارت
.استممنوع اجرا بصورت همزمان یشنهاد طرح هاي با ماهیت مطالعه وهمچنین پ.ندارند) 215(ز به اخذ مجوز ماده نیاطرح هاي پایه زمین شناسی

.هاي دفاعی و امنیتی مشمول این دستورالعمل نمی باشندطرح-29ماده 

:هاپیوست
.هاو پروژه هاي پیشنهادياسناد و مدارك طرح-1
.بررسی طرح ها و پروژه هاي پیشنهاديمراحل و فرایندهاي انجام کار-2
.هاو فرمهاکاربرگ-3



٥
۱۰-۵ -۱۳۹۱

:کمیسیونبراي بررسی طرح درو پروژه هاي پیشنهادي هااسناد و مدارك طرح-1پیوست 

: ـ درخواست رسمی باالترین مقام دستگاه اجرائی به انضمام1

شورایعالی انقالب / شورایعالی امنیت ملّی/ هیأت وزیران/ مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري و ریاست جمهوري : مصوبات طرح شاملـ1ـ1

.و سایر مراجع قانونی کشورفرهنگی

... و باي آهحطريمجوز شوراي گسترش براي طرحهاي آموزش عالی، گواهی تخصیص آب وزارت نیرو برا( ها ـ سایر مجوزها و تأییدیه1ـ2

).ا عناوین مشابه در دستگاه اجرائیکمیته فنی یمورد تایید

. که به تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشداین دستورالعملبخش دوم "3"ماده ـ مطالعات  توجیهی موضوع 1ــ3

معاونت، 16/9/88مورخ 87022/100هاي عمرانی موضوع بخشنامه شماره فهرست وارسی گزارش توجیه طرح1ـ4

)http://tec.mporg.ir(

. که به تایید باالترین مقام دستگاه اجرائی و مشاور طرح رسیده باشد) حسب مورد( 2/2یا 1/2یا 2شماره ـ کاربرگ1ـ5

.شاور طرح رسیده باشد هاي تکمیل شده خالصه گزارش توجیهی طرح که به تایید باالترین مقام دستگاه اجرائی و مـ فرم1ـ6

.دستگاه اجراییباالترین مقام تعهدنامه )3(ـ کاربرگ شماره1ـ7

.) در مورد طرح هاي مشمول( یا واحدهاي مجاز از طرف آن ستادـ تاییدیه رعایت مالحظات پدافند غیرعامل طرح از ستاد پدافند غیرعامل کشور1ـ8

گانه محیط زیست، اخذ مجوز زیست محیطی از 4در مورد مناطق .( زیستازسازمان حفاظت محیطمحیطی ـ تاییدیه رعایت مالحظات زیست1ـ 9

ماده ) الف(با رعایت تبصره بند )در مورد طرح هاي مشمول( یا واحدهاي مجاز از طرف آن سازمان ).استزیست الزامیسازمان حفاظت محیط

.توسعهقانون برنامه پنجم) 215(

.کنترل مدارك توسط دبیرخانه)1(ـ کاربرگ شماره 2



٦
۱۰-۵ -۱۳۹۱

:بررسی طرح ها و پروژه هاي پیشنهاديمراحل و فرایندهاي انجام کار:2ه یوست شمارپ

.ـتهیه طرح توسط مشاور دستگاه اجرائی تابعه1

مطالعات ،عمرانیهايگزارش توجیه طرح، فرمهاي خالصه گزارش توجیهی، فهرست وارسی 3و 2/2یا1/2یا 2هاي کاربرگتکمیلتهیه و ـ2

:از طریقو ارسال آنها به دستگاه اصلی در سامانهتایید مشاوربه همراه توسط دستگاه اجرائی تابعه مجوزهاي مورد نیاز وتوجیهی

http://psm.mporg.ir:                       قانون برنامه پنجم توسعه)215(آدرس سامانه ماده ـ2ـ1

http://www.spac.irدرسایت معاونت به                )215(کلیک کردن شمایل کمیسیون ماده یاوـ2ـ2

حداکثر تا(به معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهورارسال آنودر سامانهدستگاه اجرائی اصلیطرح توسط  و تایید بررسیـ 3

نسخه لوح 4و ارسال آنها به همراه فوق الذکرو تایید نسخ فیزیکی اسناد و مدارك مذکور در بند )در این دستورالعملپایان مهلت تعیین شده

.)215(عات مذکور به دبیرخانه کمیسیون ماده اطالpdfفشرده حاوي فایل 

و تایید رییس مرتبط در معاونت هاي تخصصی معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهورتوسط اموريیشنهادطرح هاي پـ بررسی 4

.و ارسال به دبیرخانه حداکثر ظرف مدت دو هفتهذیربطتامور و معاون

.ذیربط تایید معاونپس از تارسال نظرات امور ذیربط معاونت هاي تخصصی به دبیرخانه ـ 5

.بندي و کنترل اسناد و مدارك در دبیرخانه ـ جمع6

).ترکیب اعضاءکارگروه تخصصی در اولین جلسه کمیسیون تعیین می شود.(صورت ضرورتدر بررسی طرح در کارگروه تخصصی ـ7

.)در صورت تکمیل بودن مدارك(215ه ون مادـ  بررسی طرح درکمیسی8

.)تصویب طرح در معاونت( ن توسط اعضاءکمیسیونآـ تهیه صورتجلسه وامضاء 9

).215صدور مجوز کمیسیون ماده ( طبکمیسیون به مراجع ذیراتـابالغ مصوب10

.معاونتهاي داراي مجوز توسط دستگاه اجرایی اصلی به معاونت بودجه پیشنهاد طرح-11

هاي داراي اولویت در الیحه بودجه ساالنه در سقف مذکور با کنترل سقف اعتباري دستگاه اجرایی توسط معاونت بودجه و قرار دادن طرح-12

.ستگاه اجرایی و ارسال آن به دولتهمکاري د



قانون برنامه پنجم توسعه) سامانه تصویب طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي (موضوع ماده 215
- کنترل اسناد و مدارك   کاربرگ شماره 1

مشخصات طرح / پروژه:
عنوان طرح:

کد طبقه بندي دستگاه:عنوان دستگاه اجرایی: 
توضیحاتوضعیت عنوان مدرك تاریخ تحویل ردیف 

درخواست باالترین مقام دستگاه اجرایی 1

2

مطالعات توجیهی طرح که به تایید 
باالترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی 

نسخه رسیده باشد(1)
نسخه 3 مطالعات طرح (3) CD

نسخه4 فهرست وارسی گزارش توجیهی1
و یا 52/2 و یا 2/1 کاربرگ 2
کاربرگ 63
رعایت مالحظات  زیست محیطی7 رعایت مالحظات  زیست محیطی7
رعایت مالحظات پدافند  غیر عامل 8
مصوبات مراجع قانونی9

مجوزها ي دستگاه هاي مسئول10
نطر امور بودجه11
نظر امور برنامه ریزي 12
نظر امور نظارت راهبردي13
نظر کارگروه تخصصی14

کارشناس دبیرخانه:
نام :نام خانوادگی:نام :

نام خانوادگی :کد ملی:
شماره تلفن داخلی :تلفن همراه  :

شماره نمابر:تلفن ثابت :شماره نمابر:تلفن ثابت :
سمت :سمت :

پست الکترونیک : پست الکترونیک : 
تاریخ کنترل :نسخه اصلی کلیه مدارك مذکور در دبیرخانه موجود می باشد 

دبیر کمیسیونمسئول دبیرخانه کارشناس دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :نام و نام خانوادگی :نام و نام خانوادگی :

رابط دستگاه اجرایی :

نام و نام خانوادگی :نام و نام خانوادگی :نام و نام خانوادگی :
امضاء :امضاء :امضاء :
تاریخ :تاریخ :تاریخ :



قانون برنامه پنجم توسعه) سامانه تصویب طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي (موضوع ماده 215
کاربرگ شماره  2-  گزارش اطالعات کلی طرح جدید براساس مطالعات مشاور و تایید باالترین مقام دستگاه اجرایی

مشخصات کلی طرح :
کد طرح:عنوان طرح :

کد طبقه بندي دستگاه :عنوان دستگاه اجرایی : 
کد مشاور ارزیاب :مشاور ارزیاب طرح :کد مشاور مطالعات :مشاور مطالعات طرح :

شهرستان محل اجرا :استان محل اجرا :تاریخ تحویل مطالعات :تاریخ نهایی شدن  مطالعات :
فصل طرح:امورطرح:

نوع طرح : 
غیر انتفاعی محصول رایگان:غیر انتفاعی فروش محصول:انتفاعی امور زیر بنایی  امور حاکمیتی  :

 : استثناء قانون سیاست هاي اصل 44گروه 3گروه 2گروه 1شمولیت اصل 44
توضیحات طرح : 

گردش نقدي مالی طرح (براي طرح هاي انتفاعی و طرح هاي غیر انتفاعی با فروش محصول):
نرخ بازده مالی طرح :ارزش خالص کنونی مالی طرح :نرخ بازگشت داخلی سرمایه(ROR):گردش نقدي اقتصادي در طول عمر طرح:

نرخ بازده اقتصادي طرح :ارزش خالص کنونی اقتصادي  طرح :اشتغال غیر مستقیم :اشتغال مستقیم :
شروع و خاتمه طرح : 

شروع بهره برداري :خاتمه اجرا  :شروع اجرا:
:مدت اجرا : مدت بهره برداري(عمر)

مبالغ به میلیون ریال) مبالغ به میلیون ریال)هدف و میزان سرمایه گذاري ( هدف و میزان سرمایه گذاري (
کل سال هاي بعد سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دومسال اول سال هاي قبل عنوان واحد 

هدف 
منابع عمومی

سایر منابع
جمع منابع

...................... مبالغ به میلیون ریال) منابع طرح (

در صورت پاسخ مثبت، به ماده یا بند مزبور اشاره شود): توضیحات(
سهم اعتبارات اوراق مشارکت:سهم تسهیالت: سهم اعتبارات ارزي/ نوع ارز:کل اعتبارات ریالی:

توضیحات (ضرورت ها):
ندارد      داردتوجیه فنی:ضرورت اجراي طرح :

ندارد      داردتوجیه اقتصادي :وضعیت مالکیت  محل اجراي طرح:
ندارد      داردتوجیه مالی:دالیل  و ضرورتهاي انتخاب محل اجراي طرح (مکانیابی):

ندارد      داردتوجیه زیست محیطی:
ندارد      داردتوجیه فرهنگی :مالحظات و ضرورت هاي اجتماعی اجراي طرح :

ندارد      داردتوجیه پدافندغیرعامل:
ندارد      داردتوجیه اجتماعی :مالحظات و ضرورت هاي فرهنگی اجراي طرح :

با مطالعات توجیهی طرح تایید می گردد. بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ 2
باالترین مقام دستگاه بهره بردار :مشاور طرح :باالترین مقام دستگاه اجرایی :

قانون بودجه  قانون برنامه پنجم توسعه و یا احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور (از جمله بند 102 استفاده از سازوکار ماده (214)
اعتبارات: خیر □ بله □ کل کشور) سال 1391

باالترین مقام دستگاه بهره بردار :مشاور طرح :باالترین مقام دستگاه اجرایی :
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی 

تاریخ  و امضاء:تاریخ  و امضاء:تاریخ  و امضاء:



قانون برنامه پنجم توسعه) سامانه تصویب طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي (موضوع ماده 215
-  پیشنهاد افزایش حجم عملیات پروژه که باعث افزایش هدف طرح شود کاربرگ شماره  2/1

مشخصات طرح / پروژه:

::: ::

:۴۴: ۴۴

::::منابع عمومي:محل تامين منابع:

:( )

:::منابع عمومي:محل تامين منابع

علت افزایش حجم عملیات پروژه:

::

::

::

::

::

::

::

:

: :

::

::

::

مبالغ به میلیون ریال): هدف و میزان سرمایه گذاري (
کل سال هاي بعد سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دومسال اول سال هاي قبل واحد 

هدف 
منابع عمومی

سایر منابع
............................. مبالغ به میلیون ریال) منابع طرح(

در صورت پاسخ مثبت، به ماده یا بند مزبور اشاره شود): توضیحات(
سهم اعتبارات اوراق مشارکت :سهم تسهیالت :سهم اعتبارات ارزي/نوع ارز:کل اعتبارات ریالی:

گردش نقدي مالی طرح (براي طرح هاي انتفاعی و طرح هاي غیر انتفاعی با فروش محصول):
نرخ بازده مالی طرح :ارزش خالص کنونی مالی طرح :نرخ بازگشت داخلی سرمایه(ROR):گردش نقدي اقتصادي در طول عمر طرح:

نرخ بازده اقتصادي طرح :ارزش خالص کنونی اقتصادي  طرح :اشتغال غیر مستقیم :اشتغال مستقیم :
توضیحات (ضرورت ها):

ندارد      داردتوجیه فنی:ضرورت اجراي طرح :
ندارد      داردتوجیه اقتصادي :وضعیت مالکیت محل اجراي طرح:

ندارد      داردتوجیه مالی:دالیل  و ضرورتهاي انتخاب محل اجراي طرح (مکانیابی):
ندارد      داردتوجیه زیست محیطی:

ندارد      داردتوجیه فرهنگی :مالحظات و ضرورت هاي اجتماعی اجراي طرح :
ندارد      داردتوجیه پدافندغیرعامل:

ندارد      داردتوجیه اجتماعی :مالحظات و ضرورت هاي فرهنگی اجراي طرح :

با مطالعات توجیهی طرح تایید می گردد. بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ 2/1

کل کشور) قانون بودجه سال 1391 قانون برنامه پنجم توسعه و یا احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور (از جمله بند 102 استفاده از سازوکار ماده (214)
اعتبارات: خیر □ بله □

::

::

با مطالعات توجیهی طرح تایید می گردد. بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ 2/1
باالترین مقام دستگاه بهره بردار :مشاور طرح :باالترین مقام دستگاه اجرایی :

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی 
امضاءتاریخامضاءتاریخامضاءتاریخ



قانون برنامه پنجم توسعه) سامانه تصویب طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي (موضوع ماده 215
-  پیشنهاد افزایش پروژه جدید به طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي  کاربرگ شماره  2/2

مشخصات طرح /پروژه:

::: ::

:۴۴: ۴۴

::::منابع عمومي:محل تامين منابع:

:::منابع عمومي:محل تامين منابع

اطالعات پروژه جدید:

:: /

مبالغ به میلیون ریال): هدف و میزان سرمایه گذاري (

::

::

:

:

::

::

::

::

::
::

::

:

مبالغ به میلیون ریال): هدف و میزان سرمایه گذاري (
کل سال هاي بعد سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دومسال اول سال هاي قبل واحد 

هدف 
منابع عمومی

سایر منابع
.............................. مبالغ به میلیون ریال) منابع طرح(

در صورت پاسخ  مثبت، به ماده یا بند مزبور اشاره شود): توضیحات(
سهم اعتبارات اوراق مشارکت :سهم تسهیالت :سهم اعتبارات ارزي/نوع ارز:کل اعتبارات ریالی:

گردش نقدي مالی طرح (براي طرح هاي انتفاعی و طرح هاي غیر انتفاعی با فروش محصول):
نرخ بازده مالی طرح :ارزش خالص کنونی مالی طرح :نرخ بازگشت داخلی سرمایه(ROR):گردش نقدي اقتصادي در طول عمر طرح:

نرخ بازده اقتصادي طرح :ارزش خالص کنونی اقتصادي  طرح :اشتغال غیر مستقیم :اشتغال مستقیم :
توضیحات (ضرورت ها):

ندارد      داردتوجیه فنی:ضرورت اجراي طرح :
ندارد      داردتوجیه اقتصادي :وضعیت مالکیت محل اجراي طرح:

ندارد      داردتوجیه مالی:دالیل  و ضرورتهاي انتخاب محل اجراي طرح (مکانیابی):
ندارد      داردتوجیه زیست محیطی:

ندارد      داردتوجیه فرهنگی :مالحظات و ضرورت هاي اجتماعی اجراي طرح :
ندارد      داردتوجیه پدافندغیرعامل:

ندارد      داردتوجیه اجتماعی :مالحظات و ضرورت هاي فرهنگی اجراي طرح :

با مطالعات توجیهی طرح تایید می گردد. بدینوسیله مطابقت کامل مندرجات کاربرگ 2/2
باالترین مقام دستگاه بهره بردار :مشاور طرح :باالترین مقام دستگاه اجرایی :

کل  قانون بودجه سال 1391 قانون برنامه پنجم توسعه و یا احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور (از جمله بند 102 استفاده از سازوکار ماده (214)
اعتبارات: خیر □ بله □ کشور)

باالترین مقام دستگاه بهره بردار :مشاور طرح :باالترین مقام دستگاه اجرایی :
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی 

امضاءتاریخ :امضاءتاریخ :امضاءتاریخ :



قانون برنامه پنجم توسعه) سامانه تصویب طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي (موضوع ماده 215

اینجانب             وزیر / باالترین مقام دستگاه اجرایی
مراتب زیر را گواهی و تضمین می نمایم :  بر اساس مفاد کاربرگ شماره 2/2،2/1،2

مشخصات طرح / پروژه:                                       
عنوان:

کد طبقه بندي دستگاه :عنوان دستگاه اجرایی : 
استان محل اجرا:

واحد :مقدار/میزان هدف :هدف:
شروع بهره برداري:خاتمه اجرا :  شروع اجرا :  

عمومی:عمومی:
سایر:اعتبار سال اول:سایر:اعتبار کل طرح:مدت بهره برداري  :مدت اجرا :

جمع:جمع:

در صورت پاسخ مثبت، به ماده یا بند مزبور اشاره شود): توضیحات(

تحقق اهداف برنامه پنجساله پیشرفت و عدالت منوط به اجراي این طرح می باشد. 
هماهنگی هاي الزم با دستگاه بهره بردار بعمل آمده و نیازها و الزامات دستگاه  بهره بردار منظور شده است .

-    تعهد نامه  کاربرگ شماره 3

الزامات اجراي طرح:

بله  کل کشور) قانون بودجه سال 1391 قانون برنامه پنجم توسعه و یا احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور (از جمله بند 102 استفاده از سازوکار ماده (214)
اعتبارات: خیر □ □

هماهنگی هاي الزم با دستگاه بهره بردار بعمل آمده و نیازها و الزامات دستگاه  بهره بردار منظور شده است .
طرح در زمان تعیین شده به اتمام خواهد رسید و آماده بهره برداري تحویل دستگاه بهره بردار خواهد شد. 

بهیچ وجه مشخصات طرح تغییر نخواهد یافت و درصورت ضرورت قبال با طی مراحل قانونی اقدام الزم بعمل خواهد آمد .
می باشد . مغایرت نداشته و هماهنگ و همراه با قانون مذکور(ماده              بند          جزء            ) بهیچ وجه با قانون سیاست هاي اجرایی اصل 44

ضمن ارتقاء کیفیت اجرا بهیچ وجه عملکرد اعتبارات طرح ازاعتبارات برآوردي در طول اجرا بیش از 15% افزایش نخواهد داشت .
کلیه نیازهاي طرح در طول مدت اجرا قابل تامین خواهد بود و از نظر فنی، مالی، نیروي تخصصی، تجهیزات و ماشین آالت و اجرا مشکلی وجود ندارد .

رعایت اولویت هاي اجراي طرح بر اساس ارزیابی بعمل آمده از طرح ها توسط کمیسیون ماده 215.
. رعایت تعادل منطقه اي و استانی در اجراي طرح هاي مصوب کمیسیون ماده 215

اجراي طرح بر اساس سیاست ها و طرح جامع توسعه وسطح بندي خدمات در افق 1404.
انطباق طرح با آمایش ملی و منطقه اي .

اجراي طرح در انطباق با طرح جامع توسعه بخش بوده و متناسب با الزامات و قابلیت هاي استانها می باشد.

در تامین منابع و تحقق بموقع اهداف و زمان بهره برداري این طرح به سایر طرح هاي در دست اجرا خلل و وقفه اي ایجاد نخواهد شد .
به منظور ایجاد عدالت در برخورداري استانها تا رسیدن به شاخص هاي خدمات پایه بخش درسطح استانها از اجراي طرح در استانهایی که باالي شاخص 

مذکور قرار دارند پرهیز خواهد شد.  

را تایید و اجراي آنها را ضمانت می نمایم :   بدینوسیله مندرجات کاربرگ 3
باالترین مقام دستگاه اجرایی :

وضعیت طرح هاي دردست اجرا با اضافه شدن این طرح به طرح هاي دستگاه اجرایی:

قانون برنامه  کلیه منابع مورد نیاز طرح و اعتبار سال اول آن براساس برنامه زمانبندي تعیین شده و با رعایت بند «و» ماده 215
پنجم توسعه و در چارچوب سقف اعتبارات دستگاه تامین خواهد شد.

باالترین مقام دستگاه اجرایی :
نام و نام خانوادگی :


