بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرايی :اداره کل راه و شهرسازی (مديريت مسکن و ساختمان)  -دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازی
شرح خدمت
نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

 -2شناسه خدمت15181615111 :

( اين فیلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تکمیل می شود).

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گیرندگان

برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه های دولتی()G2G

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :ارتقا سطح دانش فنی و حرفه ای مهندسان ،کاردان ها و
معماران تجربی
زير خدمت  :برگزاری آزمون ورود به حرفه

شناسه زير خدمت 15181615111:

تصدی گری
استانی

حاکمیتی
روستايی
شهری
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رويدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
ساير... :
تشخیص دستگاه
مدارک دانشگاهی از فوق ديپلم به باال در رشته های مرتبط با ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آيین نامه اجرايی آن
 1میلیون خدمت گیرندگان در:

ماه

فصل

سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

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

يکبار برای همیشه
مبلغ(مبالغ)

 -8جزيیات خدمت

...

 2بار در:
شماره حساب (های) بانکی

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه يا بخشی از آن
www.inbr.ir
www.inbr.ir

 -6نحوه دسترسی به خدمت

 -1ارتباط خدمت با ساير
سامانه ها (بانکهای
اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

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

نام سامانه های ديگر

غیرالکترونیکی

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

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

برخط
online

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

دستهای
()Batch

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

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

-5ارتباط خدمت با ساير دستگاههای ديگر
 -9عناوين
فرايندهای خدمت

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه ديگر

نام سامانه های دستگاه
ديگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -1ثبت نام آزمون
 -2دريافت کارت جلسه

 -3شرکت در جلسه آزمون
 – 4مشاهده نتايج آزمون
 -11نمودار ارتباطی فرايندهای خدمت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط :مديريت مسکن و ساختمان
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

شناسنامه مجوزهای صادره
(اين فرم در مورد خدماتی که منجر به صدور مجوز می گردد تکمیل می شود).
در راستای اجرای تبصره ماده  8آيین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره  216/93/1141مورخ ،93/6/11
معاونت ،بانک اطالعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاه های اجرايی کشور شامل :انواع مجوزها ،مرجع ،شیوه صدور،
تمديد ،لغو و احیاء ،هزينه ،زمان و فرايند و مراحل انجام کار را با همکاری دستگاه هاای اجرايای تشاکیل داده و باه
منظور اطالعرسانی و شفافسازی ،دسترسی برخط ماردم باه آن را فاراهم مایکناد .بادين منظاور جادول اطالعاات
مجوزهای حقیقی وحقوقی برای ايجاد بانک اطالعاتی مجوزها به شرح زير برای تکمیل و اجارای آياین ناماه ماذکور
ارسال می گردد.

مجوز :کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی ،پروانه ،جواز ،استعالم يا
موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی می باشد.

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

ردیف

(روز /ساعت)

مجوز
حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

مقررا
صدور

مستمر

متغیر

•

•

ملی و
ادارا
ت کل

قانون نظام مهندسی و
تمدید

2

کنترل ساختمان

3

اصالح

4

 6ماه

1

ت

الکترونیکی

دفتر

غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

(ریال)

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

هزینه

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

•

•

لغو

