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فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت:کمیسیون تحویل موقت
نام دستگاه اجرایی :اداره کل ره و شهرسازی استان اردبیل
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازی
شرح خدمت

 -4مشخصات 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:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 -6نحوه دسترسی به خدمت

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

سازمان ها و ادارات کل استان

تصدی گری
استانی

حاکمیتی
روستایی
شهری
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر :تقاضای ارسالی از طرف کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری
تشخیص دستگاه
درخواست پیمانکار پروژه  -نقشه های اجرایی –صورت جلسات کارگاهی –دستور کارها – ابالغ %22کارهای
اضافه -نامه ابالغ بازدید از پروژه توسط پیمان ورسیدگی
مطابقت نمودن نقشه اجرایی ابالغ شده به پیمانکار پروژه -نشریات سازمان برنامه و بودجه – و مباحث مقررات
ملی ساختمان
 4خدمت گیرندگان در:
یک ماه
یکبار برای همیشه
دو بار در طول سال
مبلغ(مبالغ)
رایگان

ماه

فصل

سال
دو بار در:

شماره حساب (های) بانکی

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
http://94.183.24.245/cont/contentry.aspx
سامانه کنترل پروژه
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

در مرحله اطالع
رسانی خدمت

 -2جزییات خدمت

بررسی پروژه جهت تحویل به بهره بردار

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).
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غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

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)
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

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

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)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :بررسی مدارک پیشرفت پروژه
استعالم
استعالم الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
غیر
الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

نام سامانه های دیگر

برخط
online
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نام سامانه های
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استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
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 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

ارائه مدارک مربوطه جهت بررسی ناظرین

دستهای
()Batch

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

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

د
ی
گ
ر

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی
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موردتبادل

(درصورت
پرداخت
هزینه)

برخط
online
دستهای
()Batch

دستگاه دیگر
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است ،استعالم توسط:

 -9عناوین فرایندهای
خدمت

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -1اعالم پیمانکار مبنی بر اتمام پروژه
 -2بررسی پیشرفت پروژه توسط ناظرین اداره کل
 -3بررسی کمیسیون تحویل موقت
 -4ارسال به پیمان و رسیدگی
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 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

پيمانكار

شروع

اعالم اتمام پروژه

ناظرين
بررسي اتمام پروژه در محل و اعالم نظر به پيمان ورسيدگي

مدير فني و اجرايي  /پيمان ورسيدگي
ابالغ زمان تحويل موقت به پيمانكار  ،بهره بردار و اعضاي جلسه تحويل موقت

كميسون تحويل موقت

اعضاي كميسيون تحويل موقت

تحويل پروژه به بهره بردار

پيمانكار ،ناظر ،مشاور ،پيمان و رسيدگي

كميسيون تحويل
بررسي نواقص

آيا نقص وجود دارد ؟

C
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بله

خیر

C

اعضاي كميسيون

مدير فني و اجرايي  /پيمان ورسيدگي

مشخص كردن نواقص با تعيين زمان در صورت جلسه

ابالغ به ذيحساب و پيمانكار جهت ارائه صورت

تحويل موقت ذكر مي گردد.

وضعيت قطعي توسط پيمانكار

مدير فني و اجرايي  /پيمان ورسيدگي
ابالغ نواقص

ذيحسابي

پيمانكار
رفع نواقص و اعالم از طريق نواقص

ناظرين
بازديد از پروژه جهت ارائه گواهي رفع نقص

ناظرين
صورت جلسه رفع نقص

مدير فني و اجرايي  /پيمان ورسيدگي
ابالغ صورت جلسه رفع نقص به پيمانكار و
ذيحساب
ابالغ نواقص

D
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D

پيمانكار
ارائه صورت وضعيت قطعي به همراه كليه دستور كار ها صورت جلسات ومتره برآورد كارهاي انجام شده

ناظرين
رسيدگي به صورت وضعيت

خیر

بله
رئيس ادره نظارت
ارجاع صورت وضعيت قطعي به پيمان ورسيدگي جهت كنترل

مورد تاييد است ؟
بله

پايان

پيمان ورسيدگي
ارجاع به ذيحسابي
ابالغ نواقص

تکمیل کننده فرم :محمد عظیم زاده
بازبینی در تیم وب استان اردبیل جهت درج در پرتال  :حامد رضا فرزانه

تلفن4233747221:

پست الکترونیک:

واحد مربوط :معاونت فنی اجرایی

