
  شيوه نامه ارزيابي دستگاههاي اجرايي در شاخص "سند در  نحوه خوداظهاريشاخص و اطالعات در خصوص

قرار دارد. ات سايت ستادردر منوي قوانين و مقر "به كارگيري سامانه تداركات الكترونيكي دولت

 

  

 و رفع ابهامات كاربران محترم مي آماده پاسخگويي ۰۲۱۴۱۹۳۴بري و پشتيباني سامانه به شماره مركز راه

 

-

باشد.

 

  

 تشريح شده است. (رابط، مقام مسئول و خانواده ذيحسابي) هر كاربر نمايدر اسناد راه مراحل انجام كار

 

  

:يي به نكات زير توجه نماييدگاه اجراخوداظهاري اطالعات معامالت دست يند تكميل و تأييددر طي فرآ

 

  

 اطالعات خوداظهاري مي بايست رأساً توسط خود دستگاه صورت پذيرد. سازي نهايي ، ويرايش وثبت 

 دستگاه هر پروفايل در "اجرايي دستگاه معامالت اطالعات خوداظهاري" عنوان با بخشي دستگاه، معامالت اطالعات درج براي 
 است. شده تعبيه سامانه در

 ود.انتخاب ش آخرين سال ارزيابي "خوداظهاري اطالعات معامالت دستگاه اجرايي"فرم  در

 

  
 مي باشد. ابتداي فروردين ماه تا آخر اسفند ماه سال قبل از سال جاريسال ارزيابي  آخرين منظور از 

  ۱ :(شكل زير) حجم ريالي و تعداد كل معامالت دستگاه به عاتي مربوطبه هنگام تكميل فيلدهاي اطالدقت شود كه

 

اطالعات  -
همان كه از ابتدا تا انتهاي سال ارزيابي در داخل و خارج از سامانه انجام شده و به ثبت قرارداد در  لته از معامالت مشموآن دس

۲ .درج شود ال رسيده استس

 

اد آن در سامانه قرارد يا و تا سال بعد ادامه يابد در داخل سامانه انجام شدهچنانچه معامله اي  -
 بايست در خوداظهاري سال بعد درج شود.ميگردد اطالعات آن براي ارزيابي سال بعد لحاظ مي گردد فلذا  سال بعد ثبت در

 
 گذشتن صورت در و نمايد اقدام سامانه در خود قراردادهاي و معامالت ثبت به نسبت مقرر زمان در است موظف دستگاه تذكر:

 ريالي حجم و تعداد اطالعات سامانه باشد، مي قرارداد عقد تاريخ عمل مالك كه جاييآن از قراردادها، ثبت عدم و زماني مهلت
.نمود خواهد لحاظ بعد سال ارزيابي در را قراردادها از دسته اين

 

  
 
 نهايي "و وضعيت درج اطالعات به  شودول) امضا توسط تمامي نقش هاي موجود (خانواده ذيحسابي و مقام مسئ بايد اطالعات

.ر همان فرم به كاربر نمايش دهدرا محاسبه نموده و دامتياز دستگاه  سيستم يابد تاتغيير  "شده

 

  
  كترونيكي بوسيله امضاي ال اطالعات ويرايش شده را مجدداً نقش هاي موجود تمامي مي بايست ،اطالعات هر بار ويرايشپس از

 .نصورت سيستم امتياز دستگاه را محاسبه نخواهد كردأييد نمايند در غير ايت


