بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -2ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :اطالع رسانی آماری – عنوان زیرخدمت :تامين آمار و
اطالعات توليدی (سرشماری ،آمارگيری های نمونه ای)
نام دستگاه اجرایی :سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
نام دستگاه مادر :سازمان برنامه و بودجه کشور  -مرکز آمار ایران
شرح خدمت

آمارگيری نمونه ای و انجام سرشماری با دریافت دستورالعمل های مرتبط باا موواوع از مرکاز آماار ایاران و یاا
سفارش خاص از یک دستگاه اجرایی اساتان آماوزش ساازماندهی و جانی نيارو  ،آمااده ساازی ،جماو آوری و
گردآوری داده ها ،پردازش داده ها ،استخراج  ،اطالع رسانی و مستندسازی
دستگاههای اجرایی استان
خدمت به شهروندان ()G2C
محققان
خدمت به کسب و کار ()G2B
دانشگاهيان
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

نوع مخاطبين

نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گيرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 -3جزیيات خدمت

 -2شناسه خدمت11121112111 :
شناسه زیرخدمت11121113111 :

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

تصدی گری
استانی

حاکميتی
روستایی
شهری
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعی
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تقاوای گيرنده خدمت
سایر:
تشخيص دستگاه
فرمها و مستندات آمارگيری و سرشماری
قوانين و دستورالعملهای مرکز آمار ایران
سال با توجه به نوع طرح و سرشماری متفاوت است

فصل
ماه
خدمت گيرندگان در:
با توجه به نوع طرح و سرشماری متفاوت است
بار در:
یکبار برای هميشه
با توجه به نوع طرح و سرشماری متفاوت است
شماره حسای (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيک

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

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 کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
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:

ذکر ورورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

https://www.amar.org.ir

https://esurveys.sci.org.ir/sdf/login.jsf

http://stat.mpo-es.ir

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

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

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

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فيلدهای
موردتبادل

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

برخط
online
دستهای
()Batch

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام سامانه های دیگر

غيرالکترونيکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پيام کوتاه

برخط
online

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

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکی

ذکر ورورت
مراجعه
حضوری

غيرالکترونيکی

ذکر ورورت
مراجعه حضوری

الکترونيکی

ذکر ورورت
مراجعه حضوری

غيرالکترونيکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگناری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونيک

دستهای
()Batch

الکترونيکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پيام کوتاه

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -1عناوین فرایندهای خدمت

 -1دریافت دستورالعمل طرح اماری از مرکز آمار ایران
 -2معرفی کارشناس مسئول طرح استان به تهران
 -2شرکت کارشناس مسئول طرح استان در جلسات آموزشی مرکز آمار ایران (آموزش مرحله اول)
 -4جنی نيروهای اجرایی طرح در استان توسط کارشناس مسئول طرح در استان
 -3برگزاری جلسه آموزشی مرحله دوم در استان توسط کارشناس مسئول طرح و مشخصشدن ردههای اجرایی طرح در صورت کسب حد
نصای نمره و صدور کارت شناسایی (آمارگير ،بازبين و )
 -6تقسيم بندی نمونههای آماری و توزیو آن بين آمارگيران (در صورت الکترونيکی بودن طرح ،انجام مراحل تعریف مجریان ،سازمان
اجرایی و تخصيص واحدهای کار از طریق سامانه سيجاد توسط کارشناس مسئول طرح)
 -7شروع اجرای طرح آماری بر اساس برنامه زمانی مشخص شده از طرف مرکز آمار ایران
 -8تحویل فرمهای تکميلشده توسط مأموران آمارگير به بازبينهای طرح
 -1در صورت وجود اشکال و نقص در فرمهای تکميل شده ،ارجاع به مأمورین و رفو اشکال آنها
 -11تأیيد فرمهای تکميل شده توسط بازبينها و تحویل آنها به کارشناس مسئول طرح
 -11در صورت تأیيد فرمهای بازبينیشده توسط کارشناس مسئول ،تحویل به گروه آمارهای ثبتی ،فرابری و پردازش دادهها جهت استخراج
طرح (در صورت الکترونيکیبودن طرح ،پس از تأیيد توسط کارشناس مسئول از طریق بارگناری در سامانه سيجاد فایل به مرکز ارسال
میگردد)
 -12دادهآمایی ،ادیت آدرس و وریف پرسشنامههای تأیيدشده توسط دادهآما و وریفایر
 -12انجام ادیت موووعی جهت برطرفنمودن اشکاالت موووعی طرح توسط کارشناس مسئول طرح
 -14ارسال فایل نهایی به مرکز آمار ایران پس از تأیيد نهایی توسط کارشناس مسئول طرح

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
دریافت دستورالعمل طرح اماری از مرکز آمار ایران

1

دادهآمایی ،ادیت آدرس و وریف پرسشنامههای تأیيدشده

معرفی کارشناس مسئول طرح استان به تهران

توسط دادهآما و وریفایر
شرکت کارشناس مسئول طرح استان در جلسات آموزشی
مرکز آمار ایران

انجام ادیت موووعی جهت برطرفنمودن اشکاالت
موووعی طرح توسط کارشناس مسئول طرح

جنی نيروهای اجرایی طرح در استان توسط کارشناس
مسئول طرح در استان

ارسال فایل نهایی به مرکز آمار ایران پس از تأیيد نهایی
توسط کارشناس مسئول طرح

برگزاری جلسه آموزشی مرحله دوم در استان توسط
کارشناس مسئول طرح

تقسيم بندی نمونههای آماری و توزیو آن بين آمارگيران

شروع اجرای طرح آماری بر اساس برنامه زمانی مشخص
شده از طرف مرکز آمار ایران

تحویل فرمهای تکميلشده توسط مأموران آمارگير به
بازبينهای طرح

بله
آیا در فرمها اشکال هست؟
خير
تأیيد فرمهای تکميل شده توسط بازبينها و تحویل آنها
به کارشناس مسئول طرح

تأیيد فرمهای بازبينیشده توسط کارشناس مسئول،

تحویل به گروه آمارهای ثبتی ،فرابری و پردازش دادهها
جهت استخراج طرح

1

نام و نام خانوادگی تکميل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونيک:

واحد مربوط:

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
در راستای اجرای ماده  2آیين نامه توسعه خدمات الکترونيکی مصوبه شماره  216/12/7741مورخ  12/6/11دستگاههای اجرایی مکلفند
شناسنامه خدمات خود را حداکثر تا پایان سال  1212تهيه و برای دسترسی عموم در درگاه دستگاه مربوط منتشر نمایند سازمان مادیریت و
برنامه ریزی کشور نيز وظيفه بررسی مستندات شناسنامه خدمات و ارائه آن در پنجاره واحاد خادمات را برعهاده دارد بادین منراور فارم
استاندارد شناسنامه خدمات به شرح پيوست و با توويحات ذیل برای تکميل و اجرای آیين نامه منکور ارسال می گردد
خدمت :مجموعه ای از فرایندها است که در تعامالت بين مراجعين و کارکنان دولات یاا سيساتمهای ارائاه کنناده خادمت بارای انجاام
درخواست مراجعين روی می دهد
عنوان خدمت  :شامل فهرستی از کليه خدمات الکترونيکی و غيرالکترونيکی است که عناوین و تعداد آنها به تأیيد باالترین مقاام دساتگاه
رسيده باشد عناوین خدمات اعالم شده به منزله عناوین استاندارد خدمات بوده و به هر خدمت کد یکتا اختصاص داده خواهد شد
شناسه خدمت :کدیکتایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خدمت اختصاص داده می شود و به عنوان شناسه خادمت
از این پس استفاده خواهد شد
نام دستگاه اجرایی :نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و به عنوان ارائه دهنده خدمت
نام دستگاه مادر :نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و به عنوان دستگاه مافوق دستگاههای اجرایی
شرح خدمت :شامل یک تعریف کامل از خدمت می باشد
نوع خدمت :بر حسب این که خدمت از نوع ارائه خدمت دستگاه اجرایی به ماردم( ،)G2Cخادمت دساتگاه اجرایای باه دساتگاه اجرایای
دیگر( ،)G2Gخدمت دستگاه اجرایی به کسب و کار ( )G2Bباشد،تعریف می شود
نوع مخاطبین :دسته بندی نوع مخاطبين مانند دانشجو ،استاد ،بازنشستگان ،عموم مردم ،نانوایان ،دساتگاههاای عماومی ،دساتگاههاای
اجرایی ،جوانان و
ماهیت خدمت:



حاکمیتی :خدمتی که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافو آن بدون محادودیت شاامل هماه اقشاار جامعاه
گردیده و بهره مندی از آن موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود
تصدی گری :خدمتی که از نوع حاکميتی نباشد

سطح خدمت:


ملی :خدمتی است که به کل آحاد جامعه بدون درنرر گرفتن مکان جغرافيایی و محل اقامت مردم ارائه می شود



منطقه ای :خدمتی است که به یک منطقه خاص جغرافيایی برحسب شرایط خاص آن منطقه ارائه می گردد



استانی :خدمتی است که در سطح یک استان توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد



شهری :خدمتی است که دستگاههای متولی در سطح یک شهر ارائه می کنند



روستایی :خدمتی است که در سطح یک روستا توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد

رویداد مرتبط :یعنی خدمت مورد نرر به کدام رویداد زندگی شهروندان یا سازمانها مرتبط خواهد بود
نحوه آغاز خدمت :هرخدمت با یک رویداد آغاز میشود این رویداد میتواند تصویب یک قانون ،تعياين یاک زماان (ماثال آغااز زماان
انتخابات) ،رسيدن تقاوای خدمت گيرنده ،رخ دادن یک رویداد دیگر (مانند رویدادهای کاری یا حوادث طبيعی) و باشد
مدارک الزم برای انجام خدمت:مدارک و مستندات الزم به طور کامل بيان گردد
قوانین و مقررات مربوط :قوانين و مقررات مرتبط با خدمت در صورت وجود ذکر گردد

آمار تعداد خدمت گیرندگان :آمار مراجعه افراد برای گرفتن خدمت برحسب روز یا ماه یا سال ذکر شود
مدت زمان ارائه خدمت :مدت زمان الزم برای ارائه کامل خدمت درج گردد
تواتر :تعداد دفعات ارائه خدمت به ذینفو در یک بازه مشخص (مانند ماه ،فصل یا سال) که یک شهروند مراجعه می کند
تعدادبار مراجعه :تعداد بار مراجعه فرد برای گرفتن یک خدمت (یا یک نفر برای گرفتن یک خدمت چند بار مراجعه می کند)
هزینه مستقیم ارائه خدمت :مقدار مبلغی که خدمت گيرنده بابت ارائه خدمت می پردازد
نحوه دسترسی فعلی شهروندان به خدمت  :نحوه دسترسی یا به صورت الکترونيکی یا غيرالکترونيکی است در صورتی که خدمت
به صورت الکترونيکی ارائه می شود یکی از کانالهای ذکر شده در جدول یا هر کانال ارتباطی دیگری که وجود دارد ذکر شود
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وب سایت :در صورتی که خدمت به صورت الکترونيکی ارائه می شود آدرس اینترنتی محل ارائه
خدمت به طور کامل و دقيق ذکر شود (لينک مستقيم به صفحه ارائه خدمت)
ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :در صورتی که خدمت الکترونيکی شده است ولی همچنان نياز به مراجعاه حضاوری ماردم وجاود
دارد ،علل مراجعه حضوری را بيان کنيد این گزینه فقط در مورد خدمات نيمه الکترونيکی صدق می کند و علال نيماه الکترونيکای باودن
خدمت را روشن می سازد
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطالعاتی) در همان دستگاه :ارائه نهایی بساياری از خادمات دساتگاهها مساتلزم
دریافت اطالعات تکميلی از سایر سامانه های همان دستگاه می باشد که گاه این ارتباط به صورت الکترونيکای(آنالین یاا آفالیان) برقارار
شده و گاه هنوز به صورت غير الکترونيکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری) است در این گزینه فيلد یا فيلدهای مورد درخواست از سامانه دیگار
ذکر شود
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطالعاتی) در دستگاههای دیگر :ارائه نهایی بسياری از خدمات دستگاهها مستلزم
دریافت اطالعات تکميلی از سایر دستگاههای اجرایی می باشد که گاه این ارتباط به صورت الکترونيکی(آنالین یا آفالین) برقرار شده و گاه
هنوز به صورت غير الکترونيکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری) است در این گزینه فيلد یا فيلدهای مورد درخواست از دساتگاه اجرایای دیگار
ذکر شود
عناوین فرایندهای خدمت :هر خدمت مجموعهای از فرایندها می باشد فرایندهای اصلی و کالن خدمت با دید تحليل ملی به طور

کامل و به ترتيب بيان گردد در واقو نسبت خدمت با فرایندهای اصلی و زیر فرایندها بصورت نمودار زیر خواهد بود
خدمت

فرایند اصلی1

زیرفرایند1-1

زیرفرایند2-1

فرایند اصلی2

فرایند اصلی...

زیرفرایند...-1

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :نموداری است که مانند نمودار گردش کار اما در سطحی کالن تنها به نمایش
ارتباط فرایندهای اصلی ذکر شده در مرحله پيش میپردازد در این نمودار هيچ نيازی به پرداختن به موجودیتهای
کوچک و پایين رفتن تا سطح وظيفه نيست همچنين می بایست از ترسيم زیر فرایندها اجتنای کرد

شناسنامه مجوزهای صادره
(این فرم در مورد خدماتی که منجر به صدور مجوز می گردد تکميل می شود )
در راستای اجرای تبصره ماده  3آیين نامه توسعه خدمات الکترونيکی مصوبه شماره  216/12/7741مورخ ،12/6/11
معاونت ،بانک اطالعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاه های اجرایی کشور شامل :انواع مجوزها ،مرجو ،شيوه صدور،
تمدید ،لغو و احياء ،هزینه ،زمان و فرایند و مراحل انجام کار را با همکاری دستگاه هاای اجرایای تشاکيل داده و باه
منرور اطالعرسانی و شفافسازی ،دسترسی برخط ماردم باه آن را فاراهم مایکناد بادین منراور جادول اطالعاات
مجوزهای حقيقی وحقوقی برای ایجاد بانک اطالعاتی مجوزها به شرح زیر برای تکميل و اجارای آیاين ناماه مانکور
ارسال می گردد

مجوز :کليه مواردی که فعاليت اشخاص حقيقی و حقوقی منوط به أخن مجوز اعم از گواهی ،پروانه ،جواز ،استعالم یا
موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی می باشد

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مجوز
حقیقی

حقوقی

صدور
تمدید
اصالح
لغو

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتکميل شود

دولتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

الکترونیکی

1

(روز /ساعت)
غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

(ریال)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

هزینه

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد

سایر

استعالم

***

مدارک مورد
نیاز

با ذکر
نام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** نام استعالم در توويحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توويحات درج شود

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

