
شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور

عمران و بهسازي شهري

و سکونتگاههاي غیر رسمی و سایر محالت هدف شهرهاي استان به کل مساحت مصـوب از طریـق  بافتهاي فرسوده ) بازآفرینی پایدار(نسبت ساماندهی و احیاء :عنوان شاخص
و اجراي پروژه ها و سایر مواردبانکیتسهیالتواگذاري

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

اجرا دست در پروژه هاي تنظیمی هاي قراردادتصویر : )1(شماره مستند 
با درج مساحت ملکلیست اسامی معرفی شدگان دریافت تسهیالت از طریق بانکهاي عامل : )2( شماره مستند

پروژه هاي اجرایی در بافت و سکونتگاههاي غیررسمی با ذکر مشخصات کامل پروژهعکس از آخرین وضعیت موجود: )3( شماره مستند 
تکمیل جدول ذیل : )۴( مستند شماره 

اتظمالح ی در دست اجرا در بافت هاي اجرایپروژهمساحت 
و سکونتگاههاي غیر رسمی

مساحت
و تاریخی احیا شدهبناهاي

یا محالتی که با ایجاد پروژه 
رونق ایجاد شده است 

از طریق واگذاريمساحت احیا شده
...تسهیالت و مساحت 

بافت فرسوده و مصوب

مساحت کل بافت فرسوده 
و سکونتگاههاي غیر رسمی 

....و 

نام 
شهرها دیفر

سکونتگاههاي غیر رسمی بافت فرسوده

1

2

3

4

5

6

امتیاز 
کل

۵٠



شاخصهاي اختصاصی دستگاه- 2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور

ي و معماريشهرساز

،سیماي منظر شهري و طراحی شهريدر دست تهیهطرحهاي جامع،تفصیلیو تغییرو کمیته هاي فنی مرتبط با بررسی و تهیه5تشکیل کمیسیونهاي ماده :عنوان شاخص اول

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

)احی شهريسیماي منظر شهري و طر-تفصیلی-جامع(براي هریک از طرحهاي هاي ارسالی  جهت برگزاري جلسات تصویر دعوتنامه : )1( مستند شماره 

)سیماي منظر شهري و طراحی شهري-تفصیلی-جامع(طرحهايتنظیمی مربوط به هریک ازتصویر صورتجلسات:)2( مستند شماره 

تکمیل جدول ذیل : )٣( مستند شماره 

امتیاز 
کل

١۵٠

مالحظات اتعنوان جلس تاریخ دعوتنامه شماره دعوتنامه    تاریخ جلسه   عنوان طرح نام شهر ردیف

1

2

3

4
5



شاخصهاي اختصاصی دستگاه- 2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور
شهرسازي و معماري

در دست تهیه و سنواتی)مجموعه شهري-ناحیه اي-طرح جامع(شهريتهیه طرحهاي توسعه و عمران:شاخص دوم 

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

تهیه طرحهاي توسعه عمرانظیمیتناز قرارداد تصویري) : 1( مستند شماره 

تکمیل جدول ذیل) :2( مستند شماره 

میزان پیشرفت اعتبار جذب شدهمیزان 
به میلیون ریال

میزان اعتبار تخصیصی
به میلیون ریال مدت قرارداد

تاریخ و مبلغ قرارداد عنوان طرح
نام شهر ردیف

مبلغ تاریخ مجموعه شهري یلیتفص جامع

1

2

3

4

5

متیاز ا
کل

١۵٠



شاخصهاي اختصاصی دستگاه- 2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور

شهرسازي و معماري

5شهرسازي در داخل محدوده شهرها در چارچوب کمیسیون ماده نظارت بر اجـراي ضـوابط و مقـررات    :ص سوم شاخ

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

5تصویر صورتجلسات و مصوبات کمیسیون ماده ) : 1( مستند شماره 

تکمیل جدول ذیل) :٢( مستند شماره 

امتیاز 
کل

١۵٠

نتیجه حاصله تعداد پرونده هاي بازدیدي و بررسی شده تاریخ بازدید و بررسی و نظارت هانام شهر ردیف

1

2

3

4
5



شاخصهاي اختصاصی دستگاه- 2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور

مسکن و ساختمان                 

نسبت فروش خانه هاي سازمانی به کل خانه هاي سازمانی قابل فروش: شاخص اول

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه
تصویر آگهی مزایده فروش) : 1( مستند شماره 

تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستري) : 2( مستند شماره 

تصویر مصوبه هیئت نمایندگی) : 3( مستند شماره 

تصویر فیشهاي واریزي به حساب دولت ) :4( مستند شماره 

تکمیل جدول ذیل) :5( مستند شماره 

بنام دولت یا سازمان ملی زمین و مسکن)فاقد سند عرصه-داراي سند عرصه(لیست کل خانه هاي سازمانی 

ردیف
دتعداد واحنام شهر

نوع بنا
آدرس

وضعیت سند مالکیت عرصه
نوانوع استفاده 

نداردداردویالئیآپارتمانی

1

2

3

4

امتیاز 
کل

١۵٠



شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور
مسکن و ساختمان

در حال ساخت استان داراي پروانه نسبت نظارت بر ساختمانها به ساختمانهاي :عنوان شاخص

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه
شهرهاي استانتصویر فرم چک لیست نظارت تکمیل شده از:)1( ستند شماره م

تکمیل جدول ذیل: )2(مستند شماره 

تعدادشهرردیف
مالحظاتمساحت بنابازدیدهاي انجام شدهتاریختعداد واحدهاي بازدید شدهواحدهاي در دست ساخت

1

2

3

4

امتیاز 
کل

١۵٠



شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81ائی مواد آئینامه اجر3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور

فنی و اجرائی         

تهیه شده توسط مشاورانبه طرحهاي بررسی فنی طرحهانسبت :عنوان شاخص

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه
داد تنظیمی طرحهاي  مورد بررسیتصویري از قرار) : 1( مستند شماره 

مکاتبات انجام شده با مشاورین در خصوص بررسیهاي انجام شده:)2( مستند شماره 

تکمیل جدول ذیل: )3( مستند شماره 

امتیاز 
کل

١۵٠

مساحت زیربناي پروژه مشاور تهیه کننده طرح تاریخ بررسیهاي انجام شده شهرستان محل اجرایی طرح نوع طرح مورد بررسی ردیف

1

2

3

4

5



شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف

)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور

فنی و اجرائی             

پروژه هاي در دست اجراي ساختمانهاي دولتی به اعتبار تخصیصیه هاپروژنسبت جذب اعتبار :عنوان شاخص

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه
قراردادهاي تنظیمیي ازتصاویر) : 1( مستند شماره 

اجرادست در عکس از آخرین وضع موجود  پروژه  هاي ):2(مستند شماره 

تکمیل جدول ذیل):3(مستند شماره 

امتیاز 
کل

١۵٠

د درصد عملکر میزان اعتبار جذب شده در 
به میلیون ریال96سال 

میزان اعتبار تخصیص یافته
به میلیون ریال 96در سال 

میزان اعتبار پروژه در 
به میلیون ریال 96سال 

میزان
اعتبار بر اساس موافقتنامه

مساحت
زیر بنا در موافقتنامه شهرستان عنوان پروژه ها ردیف

1

2

3

4

5

6



شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور

فنی و اجرائی             

تمان دولتی بر اساس برنامه مندرج در موافقتنامه بر مبناي میزان تخصیص اعتبارنسبت پیشرفت فیزیکی پروژه هاي ساخ:عنوان شاخص

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

تکمیل جدول ذیل) : 1( مستند شماره 

درصد 
عملکرد

میزان پیشرفت 
فیزیکی

میزان اعتبار جذب شده 
به میلیون ریال96در سال 

میزان اعتبار تخصیص یافته
به میلیون ریال 96ال در س

میزان اعتبار پروژه در 
به میلیون ریال 96سال 

میزان
اعتبار بر اساس موافقتنامه 

به میلیون ریال

مساحت
زیر بنا در موافقتنامه شهرستان عنوان پروژه ها ردیف

1

2

3

4

5

6

امتیاز 
کل

١۵٠



شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور

ساخت و توسعه راهها

ـ –تونل –دوربرگردان –پل –زیرگذر –روگذر (ابنیه فنی در دست اجرا و سنواتیاحداث پروژه هاي:عنوان شاخص –تقـاطع غیـر همسـطح    –اي حفـاظ  دیواره ه

بر اساس تخصیص اعتبار )بزرگراه

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

هرپروژهتصویر از قرارداد ): 1( مستند شماره 

در دست اجرا پروژهعکس از آخرین وضعیت موجود ):2(مستند شماره 

تکمیل جدول ذیل):3(مستند شماره 

امتیاز 
کل

١۵٠

بر اساس 96پیشرفت فیزیکی سال 
اعتیار تخصیصی

به 96تخصیصی سال اعتبار 
میلیون ریال 

به مدت و مبلغ قرارداد
میلیون ریال شماره و تاریخ قرارداد عنوان پروژه محل اجرایی پروژه ردیف

1

2

3

4

5

6



شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3ماده موضوع بند ب (

:عنوان محور

ساخت و توسعه راهها

اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) راه روستائی -بزرگراه-–فرعی-اصلی راه(احداث پروژه راهها  :عنوان شاخص

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

هاي در دست اجرا تصویر قرارداد پروژه) : 1( ره مستند شما

تصویر حواله قیر رایگان براي پروژه هاي مشارکتی راه روستائی):2(مستند شماره 
عکس از آخرین وضعیت موجود اجراي پروژه با مشخصات کامل: )٣( مستند شماره
تکمیل جدول ذیل:)۴( مستند شماره

مشخصات پروژه هاي اجرائی راه روستائی

امتیاز 
کل

١۵٠

طول پروژه به کیلومتر به میلیون ردادمبلغ قرا
ریال  مدت قرارداد شماره و تاریخ قرارداد شهرستان نامه پیمانکار عنوان پروژه ها ردیف

1

2

3

4

5

6



استانی- ملی –از محل مشارکتی 

شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

منابع تامین اعتبار  ملیات اجرائی نوع و حجم ع ماهیت پروژه محل اجراي پروژه

عنوان پروژه ها ملیردیف استانی سایر
پل 

)متر (

آسفالت  
)کیلومتر (

زیرسازي  
)کیلومتر (

روکش ساخت  روستاي شهرستان 

1

2

3

4

5

6



:عنوان محور

امالك و حقوقی

در داخل محدوده قانونی حریم شهرهاقانون زمین شهري10و 3برنامه تحصیل اراضی در اجراي ماده :عنوان شاخص

:دات قابل ارائه در ارزیابی ساالنهمستن

تصویر اسناد مالکیت دریافتی) : 1( مستند شماره 

تکمیل جدول ذیل):2(مستند شماره 

استناد قانونی نوعیت ملک کاربري موجود تاریخ اخذ سند

خرید ارزش کارشناسی مساحت تملکی به 
مترمربع

مشخصات پالك ثبتی

)کدکاداستر(شماره سریال هرنام ش ردیف
مبلغ به ریال مساحت به 

متر مربع ریال تاریخ بخش قطعه فرعی حریم اصلی
شهر

محدوده 
قانونی

1

2

3

4

شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81ه اجرائی مواد آئینام3موضوع بند ب ماده (

امتیاز 
کل

٣۵٠



:عنوان محور

امالك و حقوقی

تعیین و تکلیف پرونده هاي حقوقی در جریان و آراء صادره له دولت:عنوان شاخص

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

تصویر آراء صادره له دولت : )1(مستند شماره 

تکمیل جدول ذیل: ) 2(شماره مستند

شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف

امتیاز 
کل

٣۵٠

ارزش ریالی ملک به نفع دولت شماره راي دادگاه مساحت ملک
پالك ثبتی

شهر محل وقوع ملک ردیف
قطعه بخش فرعی اصلی

1

2

3

4

5

6



)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3ند ب ماده موضوع ب(
:عنوان محور

امالك و حقوقی

واگذاري و پرداخت حدنصاب مالکانه از محل موجودي اراضی:عنوان شاخص

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

قرارداد واگذاريتصویر ):1(مستند شماره

تصویر نامه صادره به دفترخانه):2(شماره مستند

تکمیل جدول ذیل):2(مستند شماره 

شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف

امتیاز 
کل

٣۵٠

اتمالحظ

واگذار شونده ارزش کارشناسی
مساحت واگذاري 

به متر مربع
مشخصات پالك ثبتی )کدکاداستر(شماره سریال نام شهر ردیف

خانوادگینام  نام هرمتر مربع  به 
ریال تاریخ

بخش قطعه عیفر اصلی

١

٢

٣

۴



)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

:عنوان محور

امالك و حقوقی

طبقاتو در سطح .... س تفکیکی واحدهاي مسکن مهر و تهیه صورتمجل:عنوان شاخص

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

عرصه و اعیانتصویر صورتمجلس تفکیکی : )1(مستند شماره

تکمیل جدول ذیل: )2(مستند شماره

شاخصهاي اختصاصی دستگاه-2- فرم الف
)ك.خ.م.ق82و 81آئینامه اجرائی مواد 3موضوع بند ب ماده (

امتیاز 
کل

٣۵٠

اتمالحظ تاریخ اخذ صورتمجلس تفکیکی ه صورتمجلس                      شمار
تفکیکی

مشخصات پالك ثبتی
)کدکاداستر(شماره سریال نام شهر ردیف

بخش قطعه فرعی اصلی

١

٢
٣
۴



:عنوان محور

امالك و حقوقی

)مسکونی و غیرمسکونی ( و سایر واگذاري) خانواده شهدا-جانبازان-آزادگان(واگذاري زمین به اقشار ویژه:عنوان شاخص

:مستندات قابل ارائه در ارزیابی ساالنه

داز هر مورتصویر قرارداد واگذاري: )1(مستند شماره

تکمیل جدول ذیل: )2(مستند شماره

نوع 
كارب
ري

تعداد 
واحد 
احداث

ي

عنوان 
واگذاري

كد 
واگذا
ري

مبلغ 
قرارد
اد

شمار
ه و 
تاری
خ 
قرار
داد

تاریخ 
واگذار

ي

ارزش 
كارشناسي مساحت 

مترمر
بع

مشخصات پالك 
ثبتي شماره 

كدكاداستر(سریال
(

نام 
شھر ردیف

لایر تار
یخ بخش اصلي فرع

ي

١

٢

٣

۴

ـــالك  ـــات پ مشخص
ثبتي

شــــــــــماره 
سریال

كدكا(
داستر

(

ن
ا
م

ش

ردیف

قط
ع
ه

فرع
ي

اص
ل
ي

امتیاز 
کل

٣۵٠
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۴


