بسمه تعالي

ضميمه ١

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي
 -١عنوان خدمت :نظارت و ارزيابي كيفيت ساخت و سازهاي كشور

 -٢شناسه خدمت١٥٠٦١٦٧٦٠٠٠ :

نام دستگاه اجرايي :دفتر مقررات ملي و كنترل ساﺧتمان
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي
اعمال نظارت بر ساﺧت و سازهاي كشور موضوع ماده  ٣٥قانون نظام مهندسي

شرح ﺧدمت
نوع ﺧدمت

 -٤مشخصات ﺧدمت

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

ماهيت ﺧدمت
سﻄﺢ ﺧدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز ﺧدمت

نوع مخاطبين

 -٣ارائه دهنده
ﺧدمت

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

سازندگان و بهره برداران جامعه مهندسي كشور

تصدي گري
استاني

حاكميتي
روستايي
شهري
منﻄقه اي
ملي
كسب و كار
ﺛبت مالكيت
تامين اجتماعي
ماليات
سﻼمت
آموزش
تولد
ساير
مدارك و گواهينامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رﺧداد رويدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده ﺧدمت
ساير... :
تشخيص دستگاه
جذب و بكارگيري كارشناسان مﻄلع داراي صﻼحيت

مدارك ﻻزم براي انجام
ﺧدمت
قوانين و مقررات باﻻدستي

قانون نظام مهندسي و كنترل ساﺧتمان

آمار تعداد ﺧدمت گيرندگان

 ١٨,٠٠٠سال  ٩٥كل كشور  ٥درصد از كل ساﺧت و سازهاي كشور

 -٥جزييات ﺧدمت

متوسط مدت زمان ارايه ﺧدمت:

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

يك بار در:

يكبار براي هميشه
حداقل يكبار
مبلﻎ)مبالﻎ(

شماره حساب )هاي( بانكي

ماه

فصل

سال

پرداﺧت بصورت الكترونيك

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:

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

 -٦نحوه دسترسي به ﺧدمت

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

در مرحله درﺧواست ﺧدمت
مرحله توليد ﺧدمت
)فرايند داﺧل دستگاه يا
ارتباط با ديگر دستگاه
ها (
نام سامانه هاي ديگر

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

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

اداره كل راه و شهرسازي
استان ها
سازمان هاي نظام
مهندسي ساﺧتمان

فيلدهاي
موردتبادل

تكاليف و وظايف
قانوني
تكاليف و وظايف
قانوني

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

برﺧط
online
دستهاي
)(Batch

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

غيرالكترونيكي

تلفن همراه )برنامه كاربردي(
ارسال پستي
پيام كوتاه

برﺧط
online

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

درمرحله ارائه ﺧدمت

الكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

غيرالكترونيكي

بازديد توسط تيم هاي كارشناسي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

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(
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرك
استاني
نبود زيرساﺧت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
اينترانتي )مانند اينترانت داﺧلي دستگاه يا( ERP
اينترنتي )مانند درگاه دستگاه(
ساير )باذكرنحوه دسترسي(
پست الكترونيك

دستهاي
)(Batch

الكترونيكي

تلفن همراه )برنامه كاربردي(
ارسال پستي
پيام كوتاه

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

-١دفتر مقررات ملي ساﺧتمان
-٢اداره كل راه و شهرسازي استانها
-٣سازمان نظام مهندسي ساﺧتمان
 -٤كارشناسان داراي صﻼحيت بازديد

 -١٠نمودار ارتباطي فرايندهاي ﺧدمت

نام و نام ﺧانوادگي تكميل كننده فرم :آقاي محمديان

تلفن٨٢٢٤٤٢٠١ :

پست الكترونيك:

واحد مربوط:دفتر مقررات ملي و كنترل ساﺧتمان

