بسمه تعالي

ضميمه ١

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي
 -٢ﺷناﺳه خدمت١٥٠٢١٦٩١٠٠٠ :

 -١عنوان خدمت :ﺗامين عكس و نقشه پايه

نام دﺳتگاه اجرايي :معاونت ﺷهرﺳازي و معماري وزارت راه و ﺷهرﺳازي
نام دﺳتگاه مادر :معاونت ﺷهرﺳازي و معماري وزارت راه و ﺷهرﺳازي
ﺷرح خدمت

 -٤مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهيت خدمت
ﺳﻄﺢ خدمت
رويداد مرﺗبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارك ﻻزم براي انجام
خدمت

ﻗوانين و مقررات باﻻدﺳتي
آمار ﺗعداد خدمت گيرندگان
متوﺳط مدت زمان ارايه خدمت:

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

ﺗهيه و ﺗامين نقشه پايه براي ﺗهيه انواع طرحهاي ﺗوﺳعه و عمران يك نياز اوليه اﺳت .لذا ﻗبل از آغاز ﺗهيه هر نوع
طرح ﺗوﺳعه و عمران ،بايستي نقشه پايه در اختيار مشاوران ﻗرار داده ﺷود .اين وظيفه در ﺣوزه ﺷهرﺳازي و
معماري بصورت متمركز ﺗوﺳط ﺣوزه انجام ميﺷود و ﻗبل از پايان افق طرحهاي ﺗوﺳعه وعمران ،پيش بيني ﺗهيه
عكس و نقشه به روز و به هنگام براي بازنگري طرح انجام ميﺷود.
خدمت به ﺷهروندان )(G2C
خدمت به كسب و كار )(G2B
 خدمت به ديگردﺳتگاههاي دولتي)(G2G

نوع مخاطبين

 -٣ارائه دهنده
خدمت

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

ﺗصدي گري
 اﺳتاني

 ﺣاكميتي
روﺳتايي
 ﺷهري
 منﻄقه اي
 ملي
كسب وكار
ﺛبت مالكيت
ﺗامين اجتماعي
ماليات
ﺳﻼمت
آموزش
ﺗولد
ﺳاير
مدارك و گواهينامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
 ﺗاﺳيسات ﺷهري
رخداد رويدادي مشخص
ﺗقاضاي گيرنده خدمت  فرارﺳيدن زماني مشخص
ﺳاير... :
 ﺗشخيص دﺳتگاه
ﺗبادل موافقتنامه و ﺗامين اعتبار
انعقاد ﺗفاهم نامه با ﺳازمانهاي ﺗهيه كننده عكس و نقشه در كشور يعني »ﺳازمان نقشه برداري كشور« و
»ﺳازمان جغرافيايي نيروهاي مسلﺢ«
انعقاد ﻗرارداد با ﺷركتهاي مهندﺳان مشاور براي ﺗهيه نقشه از روي عكسهاي هوايي
ﺗفاهم نامه با ﺳازمانهاي ﺗهيه كننده عكس و نقشه در كشور يعني »ﺳازمان نقشه برداري كشور« و »ﺳازمان
جغرافيايي نيروهاي مسلﺢ«
 ٢٠٠٠نفر اعم از مشاوران و كارﺷناﺳان
ﺣداكثر يك ﺳاعت

فصل
ماه

يك بار براي ﺗحويل نقشه
مبلﻎ)مبالﻎ(

...

 -٥جزييات خدمت

ماه

ﺳال 

ﺷماره ﺣساب )هاي( بانكي

فصل  ﺳال

پرداخت بصورت الكترونيك

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

 -٦نحوه دﺳترﺳي به خدمت

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

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(
 الكترونيكي  اينترنتي )مانند وبگاه دﺳتگاه(
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

درمرﺣله ارائه خدمت

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

برخط
online

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

دﺳتهاي
)(Batch

اينترنتي )مانند وبگاه دﺳتگاه(
الكترونيكي
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
 غيرالكترونيكي
جهت اﺣراز اصالت مدرك
نبود زيرﺳاخت ارﺗباطي مناﺳب
 ﺳاير:
فيلدهاي موردﺗبادل
نام ﺳامانه هاي ديگر

ذكر ضرورت
مراجعه ﺣضوري

ﺗلفن همراه )برنامه كاربردي(
ارﺳال پستي
پيام كوﺗاه

 -٩عناوين فرايندهاي خدمت

-٨ارﺗباط خدمت با ﺳاير دﺳتگاههاي ديگر

ﺳيستم GIS

اطﻼعات ﺗوصيفي
نقشهها
اطﻼعات ﺗوصيفي
نقشهها
اطﻼعات ﺗوصيفي
نقشهها

ادارات كل راه و ﺷهرﺳازي
اﺳتانها
مشاوران ﺗهيه كننده
ﺳيستم GIS
طرحها
ﺳاير دﺳتگاههاي اجرايي
ﺳيستم GIS
در اﺳتان
 -١ﺗامين اعتبار كلي ﺣسب برآورد ﺳاليانه
 -٢درخواﺳت ليست ﺷهرهاي نيازمند نقشه از ﺳوي ادارات كل راه و ﺷهرﺳازي اﺳتانها
 -٣اعﻼم نياز به ﺳازمانهاي ﺗهيه كننده عكس و نقشه متناﺳب با نوع نقشه
 -٤ﺗهيه عكس و نقشه و ﺗاييد نماينده معاونت و اﺳتان
 -٥ﺗحويل عكسها و نقشهها
 -٦ارﺳال نقشه به اداره كل راه و ﺷهرﺳازي اﺳتان

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

 -١٠نمودار ارﺗباطي فرايندهاي خدمت

نام و نام خانوادگي ﺗكميل كننده فرم :ﺣسين غفارپور

ﺗلفن٨٢٢٤٤٤٤٨ :

پست الكترونيك:

واﺣد مربوط :معاونت ﺷهرﺳازي و معماري

