بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
نام دستگاه اجرایی :معاونت شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي مرکزي
نام دستگاه مادر :معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي
شرح خدمت

طبق بند  4ماده  2قانون تاسيس شوراي عالی شهر شهرسازي و معماري ،تصویب معيارها و ضوابط و آئيننامه
هاي شهرسازي از وظایف شوراي عالی برشمرده شده است .در این راستا ،شوراي عالی شهرسازي و معماري،
حسب ضرورت و یا دریافت معضل شهرسازي و معماري از سوي شهروندان ،شهرداريها ،دستگاهها و صنوف
درگير با مسائل شهرسازي و معماري و یا راساً توسط وزرات متبوع و دبيرخانه شوراي عالی شهرسازي و معماري
این فرآیند آغاز میشود.
 خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاههاي دولتی()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 حاکميتی
 روستایی
 شهري
 منطقه اي
 ملی
آموزش سالمت
ماليات  کسب وکار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعی
تولد
سایر
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
 تاسيسات شهري
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
سایر... :
 تشخيص دستگاه
تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار
انعقاد قرارداد طرحهاي مطالعاتی و تحقيقاتی با دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتی و یا مهندسان مشاور
بند  4ماده  2قانون تاسيس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب 1351
بند  2ماده  4قانون تاسيس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب 1351
ماده  7قانون تاسيس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب 1351

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی

آمار تعداد خدمت گيرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 50000خدمت گيرنده در:
کمتر از  10دقيقه
 یکبار براي هميشه
نيازي به مراجعه حضوري ندارد
مبلغ(مبالغ)

ماه

فصل  سال
ماه
شماره حساب (هاي) بانکی

...

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن
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 -5جزیيات خدمت

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

تصدي گري
 استانی

ب
ه
خ
د
م
ت

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :تدوین و ابالغ ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

 -2شناسه خدمت15051680000 :

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيک

shahrsazi.mrud.ir
markazi.mrud.ir

 -7ارتباط خدمت با سایر
سامانه ها (بانکهاي
اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

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

نام سامانه هاي دیگر

غيرالکترونيکی

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

برخط
online

 الکترونيکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهاي موردتبادل

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی
پيام کوتاه

دستهاي
()Batch

غيرالکترونيکی

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 الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 الکترونيکی  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونيک
پيام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيک
پيام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
 الکترونيکی
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
 سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونيک

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههاي
دیگر

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

مرکز تحقيقات راه ،مسکن
و شهرسازي
مهندسان مشاوران

محتواي طرحها

دستگاه
مراجعه کننده

محتواي طرحها

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -9عناوین فرایندهاي خدمت

محتواي طرحها

دانشگاهها و مراکز
تحقيقاتی
 -1دریافت موضوع و معضل شهرسازي و معماري و طرح مساله
 -2ارجاع به دفتر تخصصی
 -3تعيين شيوه انجام مطالعات و تحقيق
 -4تامين اعتبار
 -5انتخاب مشاور یا محقق و انعقاد قرارداد
 -6ارائه نتيجه تحقيق به صورت گزارش به دبير شوراي عالی

 -7ارجاع به دبيرخانه جهت قرار گيري در دستور کار شوراي عالی
 -8طرح در شوراي عالی و تصویب نهایی
 -9ابالغ مصوبه به مراجع ذیربط

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم الکترونيکی اگر استعالم غيرالکترونيکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

 -10نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت

نام و نام خانوادگی تکميل کننده فرم:

تلفن33130060 :

پست الکترونيک:

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

