ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻤﻴﻤﻪ 1

ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
 -2ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ

 -1ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ :ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻫﻤﺪان
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدر :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

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

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ
روﻳﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ:

ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ
ﻣﻠﻲ
ﺗﻮﻟﺪ

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ

آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

٩٦٧

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ:

 70روز
ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ

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

ازدواج

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ

ﺑﻴﻤﻪ

ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎﻳﺮ... :

ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در:

ﻣﺒﻠﻎ)ﻣﺒﺎﻟﻎ(
 1,754,900رﻳﺎل
 763,000رﻳﺎل

ﺗﺼﺪي ﮔﺮي
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺖ

ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺷﻬﺮي
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺪارك و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ

روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺛﺒﺖ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
وﻓﺎت
ﺳﺎ
ﻳﺮ

رﺧﺪاد روﻳﺪادي ﻣﺸﺨﺺ

ﺳﺎل
ﻳﻚ ﺑﺎر در:

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب )ﻫﺎي( ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

790170000002175205611005

اﻣﻮر آب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

آدرس دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺖ در وﺑﮕﺎه در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن
http://www.hmrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=270&sid=39
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎب
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(
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ

 -6ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

آﻣﻮزش

اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﺸﺎورزي،ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ

ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﺳﻼﻣﺖ

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي

ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ

 -5ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﺻﺪور  /ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ

ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

 -3اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ

13021447000

در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ
درﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ
 -7ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ
)ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( در دﺳﺘﮕﺎه

ﺑﺮﺧﻂ
online

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اداري
ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري درآﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ
دﻳﮕﺮ

ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي
ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم
ﻣﺒﻠﻎ
ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ،
)درﺻﻮرت
اﺳﺘﻌﻼم ﺗﻮﺳﻂ:
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ(
ﺑﺮﺧﻂ
online
دﺳﺘﻪاي
)(Batch

-8ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان :ﺷﻤﺎره 93/104/446ﻣﻮرخ
 93/12/27ﻋﻨﺎوﻳﻦ 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:
اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻌﻼ
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮردﺗﺒﺎدل
م ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﺘﺮو
ﻧﻴﻜﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

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

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

دﺳﺘﻪاي
)(Batch

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان :ﺷﻤﺎره 93/104/446ﻣﻮرخ 93/12/27
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
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
(ERP
ﺳﺎﻳﺮ )ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ( :دﻓﺘﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي -ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه

 -9ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
ﭘﻴﻮﺳﺖ

---

دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

---

دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

ساير و شرب – صنعتی – کشاورزي مصرف( بخشھاي کليه براي عميق نيمه و عميق چاه حفر پروانه تجديد درخواست
جاي به چاه حفر)مصارف
چاه
درخواست تمديد پروانه بھره برداري چاه عميق و نيمه عميق براي کليه بخشھاي مصرف( کشاورزي – صنعتی –
شرب و ساير مصارف)
درخواست تمديد پروانه کف شکنی و تغيير محل( روش اجراي رسيدگی ،فرم درخواست ،انجام کارشناسی و صدور
پروانه کف شکنی چاه)
درخواست تغيير نام صاحب پروانه حفر يا بھره برداري
درخواست اليروبی چاه و کف شکنی چاه
درخواست تمديد مجوز اليروبی و کف شکنی چاه
درخواست مجوز براي تغيير کاربري آب چاه
درخواست چاه جايگزين قنات و چاه بجاي چاه
درخواست تغيير روش حفاري
درخواست صدور پروانه المثنی
درخواست تمديد مجوز پيشکاري و اليروبی قنات
درخواست تمديد مجوز
تعھد نامه انسداد چاه
تعھد نامه حفر مجوز گمانه
درخواست برقی کردن چاه
درخواست تمديد کارت شارژ کنتور ھوشمند آب و برق
درخواست آزمايش پمپاژ
درخواست معرفی متقاضيان به سازمان جھاد کشاورزي جھت آبياري تحت فشار و پوشش انھار
درخواست تمديد پروانه بھره برداري از آب ھاي سطحی واحدھاي آبزي پروري
درخواست تمديد پروانه بھره برداري از آب ھاي سطحی واحدھاي کشاورزي
درخواست بازرسی و رسيدگی به شکايات
درخواست تمديد مجوز بسته بندي آب براي مصارف شرب
درخواست تغيير مساحت اراضی و اصالح پروانه بھره برداري
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ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط:

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
در راستای اجرای ماده  2آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره  214/93/7741مورخ  93/4/11دستگاههای اجرایی مکلفند
شناسنامه خدمات خود را حداکثر تا پایان سال  1393تهیه و برای دسترسی عموم در درگاه دستگاه مربوط منتشر نمایند .سازمان مددیریت و
برنامه ریزی کشور نیز وظیفه بررسی مستندات شناسنامه خدمات و ارائه آن در پنجدره واحدد خددمات را برعهدده دارد .بددین منردور فدرم
استاندارد شناسنامه خدمات به شرح پیوست و با توضیحات ذیل برای تکمیل و اجرای آیین نامه مذکور ارسال می گردد.
خدمت :مجم وعه ای از فرایندها است که در تعامالت بین مراجعین و کارکنان دولدت یدا سیسدتمهای ارائده کنندده خددمت بدرای انجدام
درخواست مراجعین روی می دهد.
عنوان خدمت  :شامل فهرستی از کلیه خدمات الکترونیکی و غیرالکترونیکی است که عناوین و تعداد آنها به تأیید باالترین مقدام دسدتگاه
رس یده باشد .عناوین خدمات اعالم شده به منزله عناوین استاندارد خدمات بوده و به هر خدمت کد یکتا اختصاص داده خواهد شد.
شناسه خدمت :کدیکتایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خدمت اختصاص داده می شود و به عنوان شناسه خددمت
از این پس استفاده خواهد شد.
نام دستگاه اجرایی :نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و ....به عنوان ارائه دهنده خدمت
نام دستگاه مادر :نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و ....به عنوان دستگاه مافوق دستگاههای اجرایی
شرح خدمت :شامل یک تعریف کامل از خدمت می باشد.
نوع خدمت :بر حسب این که خدمت از نوع ارائه خدمت دستگاه اجرایی به مردم( ،)G Cخددمت دسدتگاه اجرایدی بده دسدتگاه اجرایدی
دیگر( ،)G Gخدمت دستگاه اجرایی به کسب و کار ( )G Bباشد،تعریف می شود.
نوع مخاطبین :دسته بندی نوع مخاطبین مانند دانشجو ،استاد ،بازنشستگان ،عموم مردم ،نانوایان ،دسدتگاههدای عمدومی ،دسدتگاههدای
اجرایی ،جوانان و ...
ماهیت خدمت:



حاکمیتی :خدمتی که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محددودیت شدامل همده اقشدار جامعده
گردیده و بهره مندی از آن موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
تصدی گری :خدمتی که از نوع حاکمیتی نباشد.

سطح خدمت:


ملی :خدمتی است که به کل آحاد جامعه بدون درنرر گرفتن مکان جغرافیایی و محل اقامت مردم ارائه می شود.



منطقه ای :خدمتی است که به یک منطقه خاص جغرافیایی برحسب شرایط خاص آن منطقه ارائه می گردد.



استانی :خدمتی است که در سطح یک استان توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد.



شهری :خدمتی است که دستگاههای متولی در سطح یک شهر ارائه می کنند.



روستایی :خدمتی است که در سطح یک روستا توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد.

رویداد مرتبط :یعنی خدمت مورد نرر به کدام رویداد زندگی شهروندان یا سازمانها مرتبط خواهد بود.
نحوه آغاز خدمت :هرخدمت با یک رویداد آغاز میشود .این رویداد میتواند تصویب یک قانون ،تعیدین یدک زمدان (مدثال آغداز زمدان
انتخابات) ،رسیدن تقاضای خدمت گیرنده ،رخ دادن یک رویداد دیگر (مانند رویدادهای کاری یا حوادث طبیعی) و  ....باشد
مدارک الزم برای انجام خدمت:مدارک و مستندات الزم به طور کامل بیان گردد.
قوانین و مقررات مربوط :قوانین و مقررات مرتبط با خدمت در صورت وجود ذکر گردد.

آمار تعداد خدمت گیرندگان :آمار مراجعه افراد برای گرفتن خدمت برحسب روز یا ماه یا سال ذکر شود.
مدت زمان ارائه خدمت :مدت زمان الزم برای ارائه کامل خدمت درج گردد.
تواتر :تعداد دفعات ارائه خدمت به ذینفع در یک بازه مشخص (مانند ماه ،فصل یا سال) که یک شهروند مراجعه می کند.
تعدادبار مراجعه :تعداد بار مراجعه فرد برای گرفتن یک خدمت (یا یک نفر برای گرفتن یک خدمت چند بار مراجعه می کند)
هزینه مستقیم ارائه خدمت :مقدار مبلغی که خدمت گیرنده بابت ارائه خدمت می پردازد.
نحوه دسترسی فعلی شهروندان به خدمت  :نحوه دسترسی یا به صورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است .در صورتی که خدمت
به صورت الکترونیکی ارائه می شود یکی از کانالهای ذکر شده در جدول یا هر کانال ارتباطی دیگری که وجود دارد ذکر شود.
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وب سایت :در صورتی که خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود آدرس اینترنتی محل ارائه
خدمت به طور کامل و دقیق ذکر شود(.لینک مستقیم به صفحه ارائه خدمت)
ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :در صورتی که خدمت الکترونیکی شده است ولی همچنان نیاز به مراجعده حضدوری مدردم وجدود
دارد ،علل مراجعه حضوری را بیان کنید .این گزینه فقط در مورد خدمات نیمه الکترونیکی صدق می کند و علدل نیمده الکترونیکدی بدودن
خدمت را روشن می سازد.
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطالعاتی) در همان دستگاه :ارائه نهایی بسدیاری از خددمات دسدتگاهها مسدتلزم
دریافت اطالعات تکمیلی از سایر سامانه های همان دستگاه می باشد که گاه این ارتباط به صورت الکترونیکدی(آنالین یدا آفالیدن) برقدرار
شده و گاه هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری) است .در این گزینه فیلد یا فیلدهای مورد درخواست از سامانه دیگدر
ذکر شود.
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطالعاتی) در دستگاههای دیگر :ارائه نهایی بسیاری از خدمات دستگاهها مستلزم
دریافت اطالعات تکمیلی از سایر دستگاههای اجرایی می باشد که گاه این ارتباط به صورت الکترونیکی(آنالین یا آفالین) برقرار شده و گاه
هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری) است .در این گزینه فیلد یا فیلدهای مورد درخواست از دسدتگاه اجرایدی دیگدر
ذکر شود.
عناوین فرایندهای خدمت :هر خدمت مجموعهای از فرایندها می باشد .فرایندهای اصلی و کالن خدمت با دید تحلیل ملی به طور

کامل و به ترتیب بیان گردد .در واقع نسبت خدمت با فرایندهای اصلی و زیر فرایندها بصورت نمودار زیر خواهد بود.
خدمت

فرایند اصلی1

زیرفرایند1-1

زیرفرایند2-1

فرایند اصلی2

فرایند اصلی...

زیرفرایند...-1

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :نموداری است که مانند نمودار گردش کار اما در سطحی کالن تنها به نمایش
ارتباط فرایندهای اصلی ذکر شده در مرحله پیش میپردازد .در این نمودار هیچ نیازی به پرداختن به موجودیتهای
کوچک و پایین رفتن تا سطح وظیفه نیست .همچنین می بایست از ترسیم زیر فرایندها اجتناب کرد.

شناسنامه مجوزهای صادره
(این فرم در مورد خدماتی که منجر به صدور مجوز می گردد تکمیل می شود).
در راستای اجرای تبصره ماده  5آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره  214/93/7741مورخ ،93/4/11
معاونت ،بانک اطالعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاه های اجرایی کشور شامل :انواع مجوزها ،مرجع ،شیوه صدور،
تمدید ،لغو و احیاء ،هزینه ،زمان و فرایند و مراحل انجام کار را با همکاری دستگاه هدای اجرایدی تشدکیل داده و بده
منرور اطالعرسانی و شفافسازی ،دسترسی برخط مدردم بده آن را فدراهم مدیکندد .بددین منردور جددول اطالعدات
مجوزهای حقیقی وحقوقی برای ایجاد بانک اطالعاتی مجوزها به شرح زیر برای تکمیل و اجدرای آیدین نامده مدذکور
ارسال می گردد.

مجوز :کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی ،پروانه ،جواز ،استعالم یا
موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی می باشد.

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مجوز
حقیقی

حقوقی

صدور
تمدید
اصالح
لغو

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نیزتکمیل شود

دولتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

الکترونیکی

1

(روز /ساعت)
غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

(ریال)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

هزینه

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد

سایر

استعالم

***

مدارک مورد
نیاز

با ذکر
نام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** نام استعالم در توضیحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

