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فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :كميسيون تحويل قطعي

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرايي :اداره كل راه و شهرسازی اردبيل
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازی
شرح خدمت

بررسي پروژه جهت تحويل نهايي به بهره بردار

نوع خدمت

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

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستي
آمار تعداد خدمت گيرندگان

 -2جزييات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

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

پيمانکاران
دستگاه های دولتي

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تکميل مي شود).

تصدی گری
استاني

حاكميتي
روستايي
شهری
منطقه ای
ملي
كسب و كار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعي
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
مدارک و گواهينامهها وفات ساير
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهری
رخداد رويدادی مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضای گيرنده خدمت
ساير... :
تشخيص دستگاه
درخواست پيمانکار مربوطه  -نقشه –صورت جلسات كارگاهي –دستور كارها – ابالغ %22كارهای اضافه -نامه ابالغ
بازديد از پروژه توسط پيمان ورسيدگي
نشريات سازمان برنامه و بودجه
 2خدمت گيرندگان در:
يک ماه
يکبار برای هميشه
دوبار در طول پروژه
مبلغ(مبالغ)

ماه

فصل

سال
 . . .بار در :ماه

شماره حساب (های) بانکي

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيک

www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردی)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکي
ارسال پستي
پست الکترونيک
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
ساير(باذكرنحوه دسترسي) اتوماسيون اداری

در مرحله اطالع
رساني خدمت

 -6نحوه دسترسي به خدمت

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن
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در مرحله درخواست خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا
ارتباط با ديگر دستگاه ها
)
 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانکهای اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکي

نام سامانه های ديگر

غيرالکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

بررسي مدارک اتمام پروژه

تلفن همراه (برنامه كاربردی)
ارسال پستي
پيام كوتاه

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير :بررسي مدارک و جلسه

ذكر ضرورت مراجعه
حضوری

غيرالکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوری

الکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

غيرالکترونيکي

فيلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم الکترونيکي

برخط
online

الکترونيکي

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
تلفن همراه (برنامه كاربردی)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونيک
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي) اتوماسيون اداری
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذكرنحوه دسترسي)
پست الکترونيک

دستهای
()Batch

غيرالکترونيکي
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استعالم غير
الکترونيکي

 -9عناوين
فرايندهای خدمت

نام دستگاه ديگر

نام سامانه های دستگاه
ديگر

فيلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونيکي اگر استعالم غيرالکترونيکي است،
مبلغ
استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)

برخط
online
دستهای
()Batch

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههای ديگر
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دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
 -1تقاضاي پیمانکار جهت تحويل قطعي پس از پايان دوره تضمین – بررسي تقاضاي پیمانکار توسط ناظرين و رئیس اداره نظارت
 -2ابالغ نامه زمان جلسه تحويل قطعي توسط اداره پیمان رسیدگي – شرکت اعضاي کمیته جهت تحويل قطعي

 -3تحويل پروژه بدون نقص به دستگاه بهره بردار
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 -11نمودار ارتباطي فرايندهای خدمت
پیمانکار
تقاضاي تحويل قطعي پس از پايان دوره تضمین

ناظرين
بررسي جهت تحويل قطعي

رئیس اداره نظارت
اظهار نظر و اعالم به پیمان ورسیدگي

پیمان و رسیدگي
ابالغ نامه زمان جلسه تحويل قطعي

کمیسیون تحويل قطعي
صورت جلسه تحويل قطعي

A

شروع
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A

کمیسیون تحويل قطعي
آيانقص دارد ؟

اعضاي کمیسیون

رئیس اداره پیمان و رسیدگي

مشخص کردن نواقص باتعیین زمان در صورتجلسه

ابالغ به ذيحساب

تحويل قطعي

مديريت فني واجرايي /رئیس اداره نظارت
ابالغ نواقص
ذيحساب
پیمانکار

آزاد سازي سپرده

رفع نقص واعالم از طريق نامه

مديريت فني واجرايي
بازديد ازپروژه جهت صدور گواهي رفع نقص

مديريت فني و اجرايي /پیمان و رسیدگي

کمیسیون رفع نقص/مديريت فني واجرايي

ابالغ صورت جلسه رفع نقص به پیمانکار و ذيحساب

صورت جلسه رفع نقص

تکميل كننده فرم :محمد عظيم زاده

تلفن4233747221:

بازبيني در تيم وب استان اردبيل جهت درج در پرتال  :حامد رضا فرزانه

پست الکترونيک:

واحد مربوط :معاونت فني اجرايي

