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نام دستگاه اجرایی :اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل
نام دستگاه مادر :وزارت راه وشهرسازی
شرح خدمت
نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

حاکمیتی
ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

نحوه آغاز خدمت

 -4مشخصات خدمت

شناسایی وجانمایی امالک مورد استعالم ازلحاظ کاربری وانطباق باطرح های فرادست از قبیل طرح جامع وناحیه

مدارک الزم برای انجام
خدمت

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :بررسي استعالمات اراضي واقع درداخل وخارج
محدوده وحريم شهرها توسط ادارات ذيربط

 -2شناسه خدمت

اشخاص حقیقی وحقوقی
تصدی گری
استانی

شهری
تامین اجتماعی

منطقه ای
کسب و کار
مالیات
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :

روستایی
ثبت مالکیت
سایر
وفات

-1اصل نامه
-2كروكي محل با مختصات دقيق و واضح
-3سند ملك
-4استعالمات زام ام قييل مناب بييعي ،شهرداري و........
-5تعهدات ثيتي ميني برعد ساخت وسام مسكوني بيق قانون من فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري
مسكوني

قوانین و مقررات باالدستی

-1آیين نامه نحوه بررسي وتصویب برح هاي توسعه وعمران محلي،منطقه اي وملي مصوب هيات ومیران
1331/11/12واصالحيه مورخ 1314/12/11
-2آیين نامه استفاده اماراضي ،احداث بنا وتاسيسات درخارج امحریم شهرها ومحدوده روستاها ()1311/12/11
-3قانون من فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و سایر
اشخاص حقيقي و حقوقي (مصوب )11/5/6
-4قانون حفظ كاربري اراضي مراعي و باغ ها (مصوب  1334 /3/31و اصالحيه مورخ )1315/1/1
-5آئين نامه شوراي برنامه ریزي وتوسعه استان وكارگروه هاي تخصصي

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 -6نحوه
دسترسی به
خدمت

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

سال
فصل
ماه
5-15نفردرروز:
بستگی به محل ملک از قبیل واقع شدن درداخل محدوده ،داخل حریم یاخارج ازحریم دارد(5دقیقه تا یک روز)
سال
فصل
ماه
 . . .بار در:
بستگی به تعداد نقل وانتقاالت وساخت وسازها دارد
درصورت تکمیل بودن مدارک موردنیاز تعداد مراجعه حضوری یکبار کافی می باشد
پرداخت بصورت الکترونیک
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
-------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
نوع ارائه
مراحل خدمت

www.
رسانه ارتباطی خدمت
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در مرحله درخواست خدمت
 -7ارتباط خدمت با
سایر سامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) در
دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

نام سامانه های دیگر

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

غیرالکترونیکی

در مرحله تعیین نوعیت ملک (کمیسیون ماده )12جهت احراز هویت
وجود حضوری شخص الزم می باشد
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی) :ازطریق اتوماسیون اداری
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

فیلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم الکترونیکی

برخط
online

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی):ازطریق اتوماسیون اداری

دستهای
()Batch

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

استعالم
غیر
الکترونیکی
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-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر
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دستگاه
مراجعه کننده

کلیه ادارات ذیربط (ازجمله
شهرداری –جهاد
کشاورزی –منابع طبیعی
و)......
دستگاه
مراجعه کننده

 -1تعيين موقعيت ملك درداخل یاخارج اممحدوده وحریم شهرها ونوع كاربري آنها توسط واحد شهرسامي ومعماري
 -2مكاتيه باشهرداري ها درراستاي تدقيق وشناسایي موقعيت ملك درداخل ویاخارج محدوده درصورت لزو
-3بررسي دقيق وجانمایي ملك براساس مختصات وبعضي مواق بامدید ميداني وتطييق آن بااراضي دولتي توسط اداره شناسایي وحفاظت اماراضي
(دایره فني )

 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -4بررسي ملك املحاظ سند مالكيت واحرام هویت توسط اداره امالک
-5تعيين نوعيت ممين املحاظ دایر ،بایر وموات بودن بابرح آن در كميسيون ماده  12توسط واحد حقوقي
 -6جم بندي نظرات واحدهاي فوق الذكر وكنترل پرونده ارجاعي ام كميسيون ماده 12
-3تهيه وتنظيم پاسخ كتيي براي نامه هاي ارسالي وارجاع به مراج ذیربط
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 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

فرآيند نحوه پاسخگوئي به استعالمهاي اراضي در شهرستانها
اراضي خارج از محدوده و
داخل حريم شهر

اراضي خارج از محدوده و
خارج از حريم شهر

اخذ مدارک جهت طرح در
کميسيون ماده 21

تهيه پاسخ و ارسال به مرجع
ذيربط (طبق فرمت ارائه شده)

ارسال رونوشت به مديريت
شهرسازی و معماری

اراضي داخل محدوده شهر

اخذ مدارک جهت طرح در
کميسيون ماده 21

مدارك :

مدارك :

 -1پوشه روغني

 -1پوشه روغني
 -2كپي بالمان مناب بييعي
 -3كپي بالمان شهرداري
 -4كپي ام اسناد مالكيت یانسق مراعي
 -5كروكي ممين

 -2كپي بالمان شهرداري
 -3كپي ام اسناد مالكيت
 -4كروكي ممين
 -5استعال ام اداره ثيت

 -6تنظيم تعهد ثيتي ميني برعد
ساخت و سام مسكوني
 -3استعال ام اداره ثيت
ارسال مدارک با نامه
رسمي به مدیریت
امالک و حقوقي و
ارسال مدارک با نامه رسمي به

مدیریت شهرسامي و

مدیریت امالک و حقوقي و

معماري توسط شخص

مدیریت شهرسامي و معماري

متقاضي

توسط شخص متقاضي

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:الناز عبدی

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط:معاونت شهرسازی ومعماری

