بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :تامين عكس و نقشه پايه

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

تهيه و تامين نقشه پايه براي تهيه انواع طرحهاي توسعه و عمران يك نياز اوليه است .لذا قبل از آغاز تهيه هر نوع
طرح توسعه و عمران ،بايستی نقشه پايه در اختيار مشاوران قرار داده شود .اين وظيفه در حوزه شهرسازي و
معماري بصورت متمرکز توسط حوزه انجام میشود و قبل از پايان افق طرحهاي توسعه وعمران ،پيش بينی تهيه
عكس و نقشه به روز و به هنگام براي بازنگري طرح انجام میشود.
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به ديگردستگاههاي دولتی()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

 حاکميتی
روستايی
 شهري
 منطقه اي
 ملی
کسب وکار
ثبت مالكيت
تامين اجتماعی
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
 تاسيسات شهري
رخداد رويدادي مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت  فرارسيدن زمانی مشخص
ساير... :
 تشخيص دستگاه
تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد تفاهم نامه با سازمانهاي تهيه کننده عكس و نقشه در کشور يعنی «سازمان نقشه برداري کشور» و
«سازمان جغرافيايی نيروهاي مسلح»
انعقاد قرارداد با شرکتهاي مهندسان مشاور براي تهيه نقشه از روي عكسهاي هوايی
تفاهم نامه با سازمانهاي تهيه کننده عكس و نقشه در کشور يعنی «سازمان نقشه برداري کشور» و «سازمان
جغرافيايی نيروهاي مسلح»

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت

قوانين و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گيرندگان
متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

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

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -2شناسه خدمت15021691000 :

تصدي گري
 استانی

ماه

 2000نفر اعم از مشاوران و کارشناسان
حداکثر يك ساعت

سال 

فصل
ماه

يك بار براي تحويل نقشه
مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكی

 -5جزييات خدمت
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آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكی بودن همه يا بخشی از آن

فصل  سال

پرداخت بصورت الكترونيك

shahrsazi.mrud.ir
markazi.mrud.ir

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

غيرالكترونيكی

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 الكترونيكی بودن همه يا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 الكترونيكی  اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الكترونيك
پيام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 الكترونيكی  اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الكترونيك
پيام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
 الكترونيكی
اينترانتی (مانند اينترانت داخلی دستگاه يا) ERP
 اينترنتی (مانند درگاه دستگاه)
 ساير (باذکرنحوه دسترسی)
پست الكترونيك

درمرحله ارائه خدمت

 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها (بانكهاي
اطالعاتی) در دستگاه

برخط
online

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الكترونيكی
غير
الكترونيكی

دستهاي
()Batch

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونيكی
پست الكترونيك
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
 غيرالكترونيكی
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
 ساير:
فيلدهاي موردتبادل
نام سامانه هاي ديگر

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی
پيام کوتاه

 -9عناوين فرايندهاي خدمت

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر

سيستم GIS

اطالعات توصيفی
نقشهها
اطالعات توصيفی
نقشهها
اطالعات توصيفی
نقشهها

ادارات کل راه و شهرسازي
استانها
مشاوران تهيه کننده
سيستم GIS
طرحها
ساير دستگاههاي اجرايی
سيستم GIS
در استان
 -1تامين اعتبار کلی حسب برآورد ساليانه
 -2درخواست ليست شهرهاي نيازمند نقشه از سوي ادارات کل راه و شهرسازي استانها
 -3اعالم نياز به سازمانهاي تهيه کننده عكس و نقشه متناسب با نوع نقشه
 -4تهيه عكس و نقشه و تاييد نماينده معاونت و استان
 -5تحويل عكسها و نقشهها
 -6ارسال نقشه به اداره کل راه و شهرسازي استان

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم الكترونيكی اگر استعالم غيرالكترونيكی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -10نمودار ارتباطی فرايندهاي خدمت

نام و نام خانوادگی تكميل کننده فرم :مسعوده جعفري

تلفن33130060 :

پست الكترونيك:

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

