بسمه تعالي

ضميمه ١

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي

 -٣ارائه دهنده
خدمت

 -١عنوان خدمت :تدوين پيش نويس و ارائه شاخصهاي برنامه هاي توﺳﻌه
بخش حمل و نقل

 -٢شناﺳه خدمت١٣٠٥١٦٨٨٠٠٠ :
) اين فيلد توﺳط ﺳازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود(.

نام دﺳتگاه اجرايي :مﻌاونت برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرﺳازي
نام دﺳتگاه مادر :وزارت راه و شهرﺳازي

 -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

خدمت به شهروندان )(G2C
خدمت به كسب و كار )(G2B
خدمت به ديگردﺳتگاه هاي دولتي)(G2G

نوع مخاطبين

شرح خدمت
دﺳتگاههاي دولتي و مجلس شوراي اﺳﻼمي

تصدي گري
اﺳتاني

حاكميتي
روﺳتايي
شهري
منﻄقه اي
ملي
كسب و كار
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
اﺳناد باﻻدﺳت و قوانين برنامه هاي پنج ﺳاله توﺳﻌه
قانون هاي توﺳﻌه پنج ﺳاله
 . . .خدمت گيرندگان در:

ماه

فصل

ﺳال

متوﺳط مدت زمان ارايه خدمت:

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

يك بار در پنج ﺳال
يكبار براي هميشه
ندارد .اطﻼع رﺳاني از طريق نامه و ﺳايت صورت ميگيرد.
شماره حساب )هاي( بانكي
مبلﻎ)مبالﻎ(

 -٥جزييات خدمت

...

پرداخت بصورت الكترونيك

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

 -٦نحوه دﺳترﺳي به خدمت

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

درمرحله ارائه خدمت
ﺳامانه ﺳجا

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

 -٩عناوين فرايندهاي خدمت

-٨ارتباط خدمت با ﺳاير دﺳتگاههاي ديگر

ﺳازمان برنامه و بودجه
كشور

مستندات گزارش
شاخصها

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

-١دريافت نامه براي تدوين شاخصها از ﺳازمان برنامه و بودجه كشور
-٢برگزاري جلسات با ﺳازمانها و شركتهاي زير مجموعه
 -٣جمع بندي جلسات در مﻌاونت و تدقيق شاخصها
 -٤تهيه گزارش نهايي
-٥ارﺳال به ﺳازمان برنامه و بودجه كشور
 -٦تصويب در هيات دولت
 -٧ابﻼغ به ﺳازمانها و شركتهاي زير مجموعه

 -١٠نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت
شروع

دريافت نامه براي تدوين شاخصها از ﺳازمان
برنامه و بودجه كشور

برگزاري جلسات با ﺳازمانها و شركتهاي زير
مجموعه

جمع بندي جلسات در مﻌاونت و تدقيق شاخصها

خير

جمع بندي
نهايي؟

بلي
تهيه گزارش نهايي

ارﺳال به ﺳازمان برنامه و بودجه كشور

تصويب در هيات دولت

ابﻼغ به ﺳازمانها و شركتها

پايان

نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم :محسن صادقي

تلفن٨٢٢٤٤١٥٣:

پست الكترونيك:

واحد مربوط :دفتر برنامه ريزي

