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دستورالعمل تطابق كد فضا و كد واحد سازماني در سامانه هاي وزارت آموزش و پرورش
(سامانه بكفا و سامانه شناسنامه فضا)
با سالم واحترام

نظربه ضرورت وجود آمار واطالعات الزم براي دستيابي به شاخصهاي مربوط به فضاي
كالبدي در آموزش وپرورش از جمله سرانه كالس درس  ،فضاي ورزشي استاندارد  ،نمازخانه
 ،كتابخانه  ،كارگاه  ،آزمايشگاه و ديگر شاخصها و همچنين آگاهي از وضعيت كمي وكيفي
ساختمانهاي آموزشي و غير آموزشي و با عنايت به اقدام ارزشمندي كه در سالهاي قبل در
طراحي سامانه نرم افزاري شناسنامه فني فضا توسط سازمان نوسازي  ،توسعه وتجهيز مدارس
صورت گرفته و در مرحله جديد با حمايت بسيار خوب مقام عالي وزارت در سال 9831
عمليات اجرايي برداشت اطالعات و تشكيل بانك اطالعات از كليه فضاهاي آموزش وپرورش
صورت گرفته است  ،يكي از دغدغه هاي جدي در به كار گيري اين سامانه  ،همواره مرتبط
شدن اطالعات فضا به سامانه بكفا براي دستيابي به اهداف فوق بوده است  .براي اين منظور
همزمان با عمليات اجرايي فاز اول پروژه شناسنامه فني فضا در سال  9831عمليات تطابق كدفضا
در بكفا نيز شروع و در هما ن سال كليه واحد هاي سازماني توسط كارشناسان ذيربط در
آموزش وپرورش مناطق و استانها و مديران پروژه فني فضا در نوسازي انجام شده است  .اما بعد
از آن تعداد زيادي واحد سازماني جديد در سيستم بكفا ايجاد گرديده و همچنين براساس طرح
يك نوبته كردن مدارس و يا اجراي طرح  8-8-8-8نيز تعدادي ا ز واحدهاي سازماني از محل
فيزيكي قبلي به محل جديد نقل مكان شده اند كه در بخش اعظم آنها عمليات تطابق انجام ويا
اصالح نشده است  ،فلذا با عنايت به اين مسئله كه از اين به بعد توليد كد واحد سازماني جديد
بدون داشتن كد فضا ميسر نخواهد بود  ،به منظور كنترل فرايند اجراي كار اقدامات پيش نيازي
كه فعالً مورد نظر است جهت اجراي دقيق ابالغ مي گردد .
براي برقراري ارتباط بين واحد هاي سازماني جديد التاسيس(بعد از سال  )9831و همچنين
اصالح تطابق واحدهاي سازماني كه بعد از سال  9831جابه جا شده اند ونيز كنترل و تاييد
مجدد واحد هاي سازماني كه قبالً عمليات تطابق آنها صورت گرفته مي بايست به شرح زير
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اقداماتي بعمل آيد  ،براين اساس در كنترلي كه توسط سازمان نوسازي مدارس ومركز آمار
وفناوري اطالعات وارتباطات بر روند اجراي كار بعملخواهد آمد مالك ميزان پيشرفت كار
استانها تاريخ تطابق جديد خواهد بود .
فرايند عمليات اجرايي :
 -9كارگروهي متشكل از مسئول طرح برنامه آپ استان  ،مديرپروژه شناسنامه فني فضا و
نوسازي استان  ،مسئول آمار آپ استان زير نظر معاون پژوهش و برنامه ريزي استان تشكيل
ونظارت براجرا را به عهده گيرند.
 -2گزارش "نشاني فضا" از كليك ويو توسط مسئول شناسنامه در نوسازي مدارس و همچنين
گزارشي از واحد هاي سازماني( گزارش  ) 099009از سيستم بكفا نيز به تفكيك منطقه
اخذ ومبناي عمليات تطابق تلقي شود.
 -8با توجه به تعداد مناطق استان به گونه اي برنامه ريزي گردد كه در هر روز كاري حداقل 2
يا سه منطقه حسب تعداد فضاهاي آن مناطق از كارشناس آمار به همراه مسئول خدمات ويا
آموزش و كساني كه از آدرس مدارس اطالعات الزم را داشته باشند و سرناظر نوسازي آن
منطقه دعوت به عمل آيد و عمليات تطابق در سامانه تطابق بكفا و فضا انجام شود.
آدرس سامانه تطابق فضا وبكفا http://29:829382.828.:12/olm :مي باشد كه نام كاربري
و كلمه عبور پيش از اين در دسترس مسئولين شناسنامه فضا قرار گرفته است.
 -4در صورتي كه پس از بررسي و جستجوهاي انجام شده مشخص گرديد كه كد فضا هنوز
اخذ نشده است  ،مسئولين شناسنامه فضا مي بايست كد فضاي جديد را ايجاد نمايند.
 -.از آنجايي براي تمام كد هاي واحدسازماني مي بايست مجدداً كد فضا تائيد شود چنانچه
كد فضايي از قبل تائيد شده و صحيح باشد مي بايست دكمه ويرايش زده شود و مجدداً تائيد
گردد و مالك سنجش پيشرفت عمليات در استانها تاريخ جديد تائيد ارتباط مي باشد.
 -.جهت جابجايي واحدهاي سازماني فرمي طراحي گرديده كه بزودي بعد از طي مراحل
قانوني در اختيار مناطق قرارخواهدگرفت كه بر اساس شرايط خاص و تائيد استان امكان جا به
جايي واحد هاي سازماني در سامانه بكفا ميسر مي شود .
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زمانبندي استانها براي اجراي عمليات بر حسب تعداد منطقه:
رديف
1

1

3

مهلت انجام عمليات

استانها
يزد ،چهارمحال ،بوشهر ،كردستان ،مركزي ،زنجان ،ايالم  ،قزوين ،
گلستان ،كهگيلويه ،خراسان جنوبي ،سمنان ،البرز ،خراسان شمالي و قم
گيالن ،مازندران ،كرمان ،سيستان ،كرمانشاه ،لرستان ،آذربايجان غربي،
هرمزگان ،همدان  ،اردبيل
فارس ،خراسان رضوي  ،اصفهان  ،خوزستان ،آذربايجان شرقي ،تهران ،
شهرستانهاي استان تهران

1331/50/13

1331/50/15

1331/50/15

اسامي مسئولين شناسنامه فضادر نوسازي مدارس استان ها جهت همكاري :
نام و نام خانوادگي

استان

نام و نام خانوادگي

استان
آذربايجان شرقي

خانم سياباني

فارس

قاسم اذان گو

آذربايجان غربي

زليخا مهدوي وندايي

قزوين

آقاي كالنتري

اردبيل

جعفرقلي نژاد

قم

احمد كرباليي ابراهيمي

اصفهان

مليحه ترابي

كرمان

سارا ناصرنيا

البرز

آْقاي توصيفيان

كرمانشاه

سيروس شريفي

ايالم

يداله كرمي

كهگيلويه و بويراحمد

روح اله زابلي

بوشهر

فتح اله مختاري

كردستان

چيا چاره خواه

تهران

حسن حيدري باطني

گلستان

سيف اله رايج كفشگيري

چهارمحال و بختياري

حسين احمدي

گيالن

سيد احمد قدسي

خراسان جنوبي

حميدرضا معيني

لرستان

محسن رضا ولي پور

خراسان رضوي

ريحانه كمال پور

مازندران

عرفان آرام نژاد

خراسان شمالي

روح اهلل شيرغالمي

مركزي

بهمن صدقي

خوزستان

رضا قهوه رخي

هرمزگان

مرضيه ارژنگ

زنجان

فرخ انصاري

همدان

جعفر غفوريان

سمنان

عليرضا اخالقي

يزد

آقاي دهقان

سيستان و بلوچستان

مهدي هزاره مقدم

شهرستانهاي استان تهران
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