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فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :اجرای پروژه ساخت مشارکتی
نام دستگاه اجرایی :سازمان ملی زمین و مسکن
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازی

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

با دريافت مستندات طرح و امکانسنجی ساخت واحد توسط مديريت مسکن و ساختمان ،اين طرح جهت بررسی به گروه طراحی دفتر طرحها و الگوهای ساخت سازمان
ارسال میشود .در صورتیکه اين طرحها مورد پذيرش نباشد ،مراتب به اطالع مديريت مسکن استان خواهد رسید.
پس از تأيید طرح ،مستندات فنی و طرح امکانسجی در سیستم جامع امالک ثبت شده و گروه پیمان و رسیدگی اسناد مشارکت را تهیه کرده و جهت بررسی محتوايی و
قانونی به عامل ذيحسابی تحويل میدهد.
پس از بررسی اسناد مشارکت توسط عامل ذيحسابی ،اين اسناد به همراه طرح مربوطه بايد به تصويب هیأت نمايندگی استان برسد .در صورت تصويب طرح ،ساير مراحل
در مديريت مسکن شامل اين موارد میشود :انجام فرآيند قانونی مزايده و انتخاب شريک ،عقد قرارداد مشارکتی ساخت واحد و ثبت جزئیات اين قرارداد در سیستم جامع
امالک ،ابالغ قرارداد به شريک و ناظر ،ارسال يک نسخه از قرار منعقده به سازمان و امور مالی استان.
در مرحله بعد ناظر عالی پروژه توسط گروههای اجرايی مديريت مسکن تعیین شده و مشخصات فنی پروژه در سیستم جامع ثبت میگردد .در گام بعد ،اداره حفاظت و
شناسايی زمین موضوع قرارداد را طی صورتجلسهای در اختیار شريک قرار میدهد تا فرآيند اجرايی ساخت واحد به صورت فیزيکی آغاز گردد .پس تحويل زمین ،مشاور
وظیفه دارد برنامه زمانی اجرای کار را از شريک مطالبه نمايد .اين برنامه زمانبندی و ساير مستندات فنی مورد نیاز توسط گروههای اجرايی مديريت مسکن در سیستم جامع
امالک ثبت میگردند.
در طول دوره عملیات اجرايی پروژه ،شريک به صورت دورهای مستندات فنی اجرا و میزان پیشرفت را به گروههای اجرايی مديريت مسکن گزارش مینمايد تا در سیستم
جامع ثبت گردند .با بررسی اين گزارشات امکان تشخیص اتمام کار وجود دارد .در صورت اتمام کار ،مديريت مسکن اقدامات نهايی تحويل پروژه را انجام داده و قدرالسهم
طرفین را مشخص مینمايد .اين موارد بايد به تصويب هیأت نمايندگی برسد.
پس از تصويب هیأت نمايندگی ،مستندات و مدارک زمین آمادهسازی شده به اداره امالک و عامل ذيحسابی ارسال میشود .عامل ذيحسابی رويداد مالی را در سیستم جامع
مالی اداری ثبت مینمايد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

حاکمیتی
ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

15011548000

تصدی گری
استانی

شهری
تامین اجتماعی

منطقه ای
کسب و کار
مالیات
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
رخداد رويدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
ساير... :

روستايی
ثبت مالکیت
ساير
وفات

مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گیرندگان

 . . .خدمت گیرندگان در:

ماه

فصل

سال

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

يکبار برای همیشه
مبلغ(مبالغ)

 . . .بار در:
شماره حساب (های) بانکی
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آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه يا بخشی از آن
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 -5جزيیات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

www.geo.nlho.ir

مرحله تولید خدمت
(فرايند داخل دستگاه
يا ارتباط با ديگر
دستگاه ها )
درمرحله ارائه خدمت
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نام سامانه های ديگر

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونیکی
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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

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه
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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 :روزنامه کثیراالنتشار
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

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

برخط
online
دستهای
()Batch

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههای ديگر
 -9عناوين
فرايندهای خدمت

دستهای
()Batch

برخط
online
نام دستگاه ديگر

نام سامانه های دستگاه
ديگر

فیلدهای
موردتبادل

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
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....

غیر
الکترونیکی

 -10نمودار ارتباطی فرايندهای خدمت

