بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرايی :معاونت شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي مرکزي
نام دستگاه مادر :معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي
شرح خدمت

طرحهاي توسعه و عمران در مقیاسهاي مختلف تهیه میشوند و برخی سند باالدست براي برخی ديگر به حساب
میآيند .براي مديريت بهتر و مناسبتر اين طرحها« ،پايگاه اطالعات مكانی طرحهاي توسعه و عمران» در حوزه
معاونت شهرسازي و معماري پیش بینی و تهیه شده است .هدف اين پايگاه تجمیع اطالعات مكانی و توصیفی
انواع طرحهاي توسعه و عمران میباشد.
 خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به ديگردستگاههاي دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

 حاکمیتی
 روستايی
 شهري
 منطقه اي
 ملی
کسب وکار
ثبت مالكیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
 تاسیسات شهري
 رخداد رويدادي مشخص
تقاضاي گیرنده خدمت  فرارسیدن زمانی مشخص
ساير... :
 تشخیص دستگاه
تبادل موافقتنامه و تامین اعتبار
انعقاد تفاهم نامه با سازمانهاي تهیه کننده عكس و نقشه در کشور يعنی «سازمان نقشه برداري کشور» و
«سازمان جغرافیايی نیروهاي مسلح»
انعقاد قرارداد با شرکتهاي مهندسان مشاور براي تهیه نقشه از روي عكسهاي هوايی
ماده  4قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ايران

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت

قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

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

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :تهیه و به روزرسانی پايگاه اطالعات مكانی طرحهاي
توسعه و عمران

تصدي گري
 استانی

ماه

فصل  سال

 5000خدمت گیرندگان در:
حداکثر  5ساعت
 بستگی به تعداد طرح هاي مصوب دارد.
نیازي به مراجعه حضوري نیست.
شماره حساب (هاي) بانكی
مبلغ(مبالغ)

...

 -5جزيیات خدمت

 -2شناسه خدمت15021692000 :

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الكترونیک

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الكترونیكی بودن همه يا بخشی از آن
markazi.mrud.ir
shahrsazi.mrud.ir

 -6نحوه دسترسی به خدمت
 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانكهاي اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

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

نام سامانه هاي ديگر

غیرالكترونیكی

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الكترونیكی
غیر
الكترونیكی

برخط
online

 الكترونیكی

 اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونیک
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
ساير:
فیلدهاي موردتبادل

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی
پیام کوتاه

دستهاي
()Batch

غیرالكترونیكی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونیكی بودن همه يا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 الكترونیكی  اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الكترونیک
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالكترونیكی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 الكترونیكی  اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الكترونیک
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالكترونیكی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
 الكترونیكی
اينترانتی (مانند اينترانت داخلی دستگاه يا) ERP
اينترنتی (مانند درگاه دستگاه)
 ساير (باذکرنحوه دسترسی)
پست الكترونیک

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر
 -9عناوين فرايندهاي
خدمت

ادارات کل راه و شهرسازي
استانها

پايگاه اطالعات مكانی
طرحهاي توسعه و
عمران
سیستم GIS

همه فیلدهاي
اطالعاتی سامانه

همه فیلدهاي
مشاوران تهیه کننده
اطالعاتی سامانه
طرحها
همه فیلدهاي
ساير دستگاههاي اجرايی
سیستم GIS
اطالعاتی سامانه
در استان
 -1ابالغ استاندارد پايگاه داده مكانی به ادارات کل راه و شهرسازي استانها و مهندسان مشاور
 -2تهیه و ارائه طرحهاي توسعه و عمران بر اساس استاندارد فوق
 -3کنترل طرحهاي توسعه و عمران از نظر رعايت استانداردها در زمان تحويل طرحها
 -4درج طرح در پايگاه داده مكانی و به روزرسانی آن

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فیلدهاي
موردتبادل

استعالم الكترونیكی اگر استعالم غیرالكترونیكی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -10نمودار ارتباطی فرايندهاي خدمت

نام و نام خانوادگی تكمیل کننده فرم :محمود هاشمی پور

تلفن33130060 :

پست الكترونیک:

واحد مربوط :معاونت شهرسازي و معماري
خیابان هپكو ساختمان شماره دو اداره کل

