بسمه تعالي

ضميمه ١

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي

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

نوع خدمت

 -٤مشخصات 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

اين طرح در اجراي وظايف محول ﺷده در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و ﺷهرسازي و
تﻌيين وظايف آن  -مصوي  -١٣٥٣و تصويبنامه ﺷﻤاره /٧٠٩٧١ت ٤٠٧ه مورخ  ١٣٧٣/١١/٥هيات وزيران ،به
منظور تدوين سياستها و ارائه راهبردها در زمينه هدايت و كنترل توسﻌه و استقرار مطلوب مراكز فﻌاليت ،مناطق
حفاظتي و هﻤچنين توزيع متناسب خدمات براي ساكنان ﺷهرها و روستاها در يك يا چند ﺷهرستان كه از نظر
ويژگيهاي طبيﻌي و جغرافيايي هﻤگن بوده و از نظر اقتصادي ،اجتﻤاعي و كالبدي داراي ارتباطات فﻌال متقابل
باﺷند ،تهيه ميﺷود.
خدمت به ﺷهروندان )(G2C
خدمت به كسب و كار )(G2B
 خدمت به ديگردستگاههاي دولتي)(G2G
تصدي گري
 استاني

 حاكﻤيتي
روستايي
ﺷهري
منطقه اي
ملي
كسب و كار
ﺛبت مالكيت
تامين اجتﻤاعي
ماليات
سﻼمت
آموزش
تولد
وفات ساير
مدارك و گواهينامهها
بازنشستگي
ازدواج
بيﻤه
تاسيسات ﺷهري
رخداد رويدادي مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت  فرارسيدن زماني مشخص
ساير... :
 تشخيص دستگاه
تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انﻌقاد قرارداد مﻌاونت ﺷهرسازي و مﻌﻤاري با مهندسان مشاور
 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسﻌه و عﻤران محلي ،منطقهاي و ملي مصوب هياتوزيران  ١٣٧٨/١٠/١٢و اصﻼحيه مورخ ١٣٨٤/٠٢/١٩
خدمت گيرندگان :كل مردم كه در محدوده ﺷهرستان ساكن هستند:
چند دقيقه حداكثر يك ساعت
 طرح بلند مدت تلقي مي ﺷود و افق  ٢٠ساله دارد
نيازي به مراجﻌه حضوري نيست.
ﺷﻤاره حساب )هاي( بانكي
مبلﻎ)مبالﻎ(

...

 -٥جزييات خدمت

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

نوع مخاطبين

 -٣ارائه دهنده
خدمت

 -١عنوان خدمت :تهيه و تصويب طرح هاي فرادست توسﻌه و عﻤران
زير خدمت :تهيه طرحهاي توسﻌه و عﻤران جامع ناحيه

 -٢ﺷناسه خدمت ١۵٠٢١۶٨٩٠٠٠:شناسه زيرخدمت١٥٠٢١٦٨٩١٠١ :

ماه
ماه

فصل
فصل

سال
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
 -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(
 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

-٨ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر

ادارات كل راه و ﺷهرسازي
استانها
استانداريها
فرمانداريها
سازمان برنامه و بودجه

اطﻼعات
طرحهاي توسﻌه و
عﻤران
اطﻼعات طرحها و
برنامهها
اطﻼعات طرحها و
برنامهها
اطﻼعات طرحها و
برنامهها و
اعتبارات

 -٩عناوين فرايندهاي خدمت

 -١تاييد تهيه طرح و تامين اعتبار آن
 -٢صدور دستور برگزاري مناقصه
 -٣برگزاري مناقصه براي انتخاب مشاور يا گروه مشاوران
 -٤انﻌقاد قرارداد
 -٥آغاز تهيه طرح توسط مشاور يا گروه مشاوران
 -٦تهيه گزارش فني – تخصصي و ارائه به دبيرخانه ﺷورايﻌالي ﺷهرسازي و مﻌﻤاري
 -٧دفاع از طرح در جلسات كﻤيته فني ﺷورايﻌالي ﺷهرسازي و مﻌﻤاري
 -٨ارائه طرح در ﺷورايﻌالي ﺷهرسازي و مﻌﻤاري و تصويب نهايي آن در ﺷورايﻌالي
 -٩اعﻼم مصوبه به استانداري و ادارات كل راه و ﺷهرسازي استان ناحيه مذكور
 -١٠تكﻤيل اسناد طرح بر اساس نظرات ﺷورايﻌالي
 -١١ابﻼغ طرح به استانداري و اداره كل راه و ﺷهرسازي استان ناحيه مذكور

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
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

