بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایي :اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی
نام دستگاه مادر :معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
شرح خدمت

طرح تفصیلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معیارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از
زمینهای شهری در سطح محالت مختلف شهر ،موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یك از آنها و وضع
دقیق و تفصیلي شبكه عبور و مرور و میزان تراكم جمعیت و تراكم ساختماني در واحدهای شهری و اولویتهای
مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشكالت شهری و موقعیت كلیه عوامل مختلف شهری در آن
تعیین ميشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكیت بر اساس مدارك ثبتي تهیه و تنظیم ميگردد.
 خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاههای دولتي()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 حاكمیتي
روستایي
 شهری
منطقه ای
ملي
 آموزش سالمت
مالیات  كسب وكار
ثبت مالكیت
تامین اجتماعي
تولد
سایر
مدارك و گواهینامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بیمه
 تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت  فرارسیدن زماني مشخص
سایر... :
 تشخیص دستگاه
تبادل موافقتنامه و تامین اعتبار
انعقاد قرارداد اداره كل راه و شهرسازی استانها با مهندسان مشاور
 آیین نامه نحوه بررسي و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلي ،منطقهای و ملي مصوب هیاتوزیران  1378/10/12و اصالحیه مورخ 1384/02/19

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

نحوه آغاز خدمت
مدارك الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستي
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 -5جزییات خدمت

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

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری
زیر خدمت :تهیه طرحهای تفصیلي شهری

 -2شناسه خدمت15021690000 :

شناسه زیرخدمت15021690101:

تصدی گری
استاني

خدمت گیرندگان :كل مردم شهر كه نیاز به ساخت و ساز دارند.
چند دقیقه حداكثر یك ساعت
 طرح بلند مدت تلقي مي شود و افق  10ساله دارد
نیازی به مراجعه حضوری نیست.
شماره حساب (های) بانكي
مبلغ(مبالغ)

...

ماه
ماه

فصل
فصل

سال
سال

پرداخت بصورت الكترونیك

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الكترونیكي بودن همه یا بخشي از آن
shahrsazi.mrud.ir

 -6نحوه دسترسي به خدمت

 -7ارتباط خدمت با سایر
سامانه ها (بانكهای
اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

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

نام سامانه های دیگر

غیرالكترونیكي

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم
استعالم الكترونیكي
غیر
الكترونیكي

برخط
online

 الكترونیكي

 اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونیك
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
سایر:
فیلدهای موردتبادل

تلفن همراه (برنامه كاربردی)
ارسال پستي
پیام كوتاه

دستهای
()Batch

غیرالكترونیكي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوری

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رساني خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونیكي بودن همه یا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردی)
 الكترونیكي  اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الكترونیك
پیام كوتاه
تلفن گویا یا مركز تماس
سایر(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالكترونیكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرك
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
تلفن همراه (برنامه كاربردی)
 اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونیكي
ارسال پستي
پست الكترونیك
پیام كوتاه
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالكترونیكي
ملي
جهت احراز اصالت مدرك
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
 الكترونیكي
اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)
 سایر (باذكرنحوه دسترسي)
پست الكترونیك

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

ادارات كل راه و شهرسازی
استانها
استانداریها
فرمانداریها
سازمان برنامه و بودجه

شهرداریها
عامه مردم

اطالعات
طرحهای توسعه و
عمران
اطالعات طرحها و
برنامهها
اطالعات طرحها و
برنامهها
اطالعات طرحها و
برنامهها و
اعتبارات
اطالعات طرح
تفصیلي
اطالعات طرح
تفصیلي

 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -1تایید تهیه طرح و تامین اعتبار آن
 -2صدور دستور برگزاری مناقصه
 -3برگزاری مناقصه برای انتخاب مشاور توسط استان
 -4انعقاد قرارداد
 -5آغاز تهیه طرح توسط مشاور
 -6تهیه گزارش فني – تخصصي و ارائه به دبیرخانه كمیسیون ماده 5
 -7دفاع از طرح در جلسات كمیته كار كمیسیون ماده 5
 -8ارائه طرح در كمیسیون ماده  5و تصویب نهایي آن
 -9اعالم مصوبه
 -10تكمیل اسناد طرح بر اساس نظرات كمیسیون
 -11ابالغ طرح به شهرداری جهت اجرا

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الكترونیكي اگر استعالم غیرالكترونیكي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -10نمودار ارتباطي فرایندهای خدمت

نام و نام خانوادگي تكمیل كننده فرم :علي بیات

تلفن33130060 :

پست الكترونیك:

واحد مربوط :معاونت شهرسازی و معماری،
خیابان هپكو ساختمان شماره دو اداره كل

