بسمه تعالي

ضميمه ١

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي

نام دستگاه اجرايي :دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان
نام دستگاه مادر :وزارت راه و ﺷهرسازي
ﺷرح خدمت
نوع خدمت

 -٤مشخصات خدمت

 -٢ﺷناسه خدمت١٨٠٥١٦٧٨٠٠٠ :

) اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي ﺷود(.

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارك ﻻزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باﻻدستي
آمار تعداد خدمت گيرندگان

برگزاري آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان
خدمت به ﺷهروندان )(G2C
خدمت به كسب و كار )(G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي)(G2G

نوع مخاطبين

 -٣ارائه دهنده
خدمت

 -١عنوان خدمت :ارتقا سطح دانش فني و حرفه اي مهندسان ،كاردان ها و
معماران تجربي
زير خدمت  :برگزاري آزمون ورود به حرفه

ﺷناسه زير خدمت ١٨٠٥١٦٧٨١٠٠:

تصدي گري
استاني

حاكميتي
روستايي
ﺷهري
منطقه اي
ملي
كار
و
كسب
ﺛبت مالكيت
تامين اجتماعي
ماليات
سﻼمت
آموزش
تولد
ها
گواهينامه
و
مدارك
ساير
وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات ﺷهري
رخداد رويدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
ساير... :
تشخيص دستگاه
مدارك دانشگاهي از فوق ديپلم به باﻻ در رﺷته هاي مرتبط با ساختمان
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن
 ١ميليون خدمت گيرندگان در:

ماه

فصل

سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت)ريال( به
خدمت گيرندگان

يكبار براي هميشه
مبلﻎ)مبالﻎ(

 -٥جزييات خدمت

...

 ٢بار در:
ﺷماره حساب )هاي( بانكي

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الكترونيك

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن
www.inbr.ir
www.inbr.ir

 -٦نحوه دسترسي به خدمت

 -٧ارتباط خدمت با ساير
سامانه ها )بانكهاي
اطﻼعاتي( در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

مرحله توليد خدمت
)فرايند داخل دستگاه يا
ارتباط با ديگر دستگاه
ها (

نام سامانه هاي ديگر

غيرالكترونيكي

اينترنتي )مانند وبگاه دستگاه(
پست الكترونيك
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
ﺷماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير)باذكرنحوه دسترسي(
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:
فيلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
ﺷهرستاني
استعﻼم
استعﻼم الكترونيكي
غير
الكترونيكي

برخط
online

الكترونيكي

تلفن همراه )برنامه كاربردي(
ارسال پستي
پيام كوتاه

دستهاي
)(Batch

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطﻼع رساني خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه )برنامه كاربردي(
اينترنتي )مانند وبگاه دستگاه(
الكترونيكي
ارسال پستي
پست الكترونيك
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
ساير)باذكرنحوه دسترسي(
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرك
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ﺷهرستاني
ساير:
تلفن همراه )برنامه كاربردي(
اينترنتي )مانند وبگاه دستگاه(
الكترونيكي
ارسال پستي
پست الكترونيك
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
ﺷماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير)باذكرنحوه دسترسي(
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرك
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ﺷهرستاني
ساير:
الكترونيكي
اينترانتي )مانند اينترانت داخلي دستگاه يا( ERP
اينترنتي )مانند درگاه دستگاه(
ساير )باذكرنحوه دسترسي(
پست الكترونيك

-٨ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر
 -٩عناوين
فرايندهاي خدمت

برخط
online
دستهاي
)(Batch

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعﻼم الكترونيكي اگر استعﻼم غيرالكترونيكي
مبلﻎ
است ،استعﻼم توسط:
)درصورت
پرداخت
هزينه(
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -١ﺛبت نام آزمون
 -٢دريافت كارت جلسه

 -٣ﺷركت در جلسه آزمون
 – ٤مشاهده نتايج آزمون
 -١٠نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم:محسن صادقي نژاد

تلفن٨٢٢٤٤١٨٦:

پست الكترونيك:

واحد مربوط :دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان

شناسنامه مجوزهاي صادره
)اين فرم در مورد خدماتي كه منجر به صدور مجوز مي گردد تكميل مي ﺷود(.
در راستاي اجراي تبصره ماده  ٥آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي مصوبه ﺷماره  ٢٠٦/٩٣/٧٧٤٠مورخ ،٩٣/٦/١٠
معاونت ،بانك اطﻼعاتي صدور مجوزهاي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور ﺷامل :انواع مجوزها ،مرجع ،ﺷــيوه صــدور،
تمديد ،لغو و احياء ،هزينه ،زمان و فرايند و مراحل انجام كار را بــا همكــاري دســتگاه هــاي اجرايــي تشــكيل داده و بــه
منظور اطﻼعرساني و ﺷفافسازي ،دسترســي بــرخط مــردم بــه آن را فــراهم ميكنــد .بــدين منظــور جــدول اطﻼعــات
مجوزهاي حقيقي وحقوقي براي ايجاد بانك اطﻼعاتي مجوزها به ﺷرح زير بــراي تكميــل و اجــراي آيــين نامــه مــذكور
ارسال مي گردد.

مجوز :كليه مواردي كه فعاليت اﺷخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي ،پروانه ،جواز ،استعﻼم يا
موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي مي باﺷد.

ليست اطﻼعات مجوزهاي حقيقي ،حقوقي و دولتي در وزارتخانه /سازمان ......

رديف

مدت اعتبار

حقيقي

حقوقي

دولتي

اختﺼاصي

مﺸترك *

دفتر
مقررا
صدور

•

•

ملي و
ادارا

٢

كنترل ساختمان

تمديد

قانون نظام مهندسي و

ت كل

٣

اصﻼح

٤

 ٦ماه

١

ت

الكترونيكي

مستمر

مجوز

)روز /ساعت(

غير الكترونيكي

متغير

آيين نامه(

صدور

ناﻇر

فرآيند مجوز

توضيحات

)مﺼوبه ،بخﺸنامه،

)ريال(

فرآيند

مراجع

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانوني

مدارك مورد نياز

هزينه

متقاضي مجوز

فرم شماره يك

•

•

لغو

