فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :اخذ راي و احراز هويت راي دهندگان

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

 -3ارائه دهنده نام دستگاه اجرايی :وزارت کشور
خدمت نام دستگاه مادر :وزارت کشور
هدف از اين خدمت استعالم شماره ملی راي دهندگان به منظور جلوگیري از ثبت رايتکراري،فوتی و  ..و همچنین
صدور کارت اخذ راي الکترونیکی جهت انجام فرايند اخذ می باشد
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتی()G2G

شرح خدمت

 -4مشخصات خدمت

نوع مخاطبین

نوع خدمت

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

 -5جزيیات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گیرندگان (هرگذرنامه
در سال)

حاکمیتی
ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهري
تقاضاي گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه
-مدارک هويتی

تصدي گري
استانی

شهري
تامین اجتماعی

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

روستايی
ثبت مالکیت
وفات ساير

قوانین و آيین نامه انتخابات برحسب نوع انتخابات
تعداد راي دهندگان در روز اخذ راي:
روز اخذ راي
يکبار در هر انتخابات
يك بار در هر انتخابات
مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیك

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه يا بخشی از آن :اين سیستم برنامه کاربري است که بر روي تجهیزات اخذ راي
بطور جداگانه نصب می گردد
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیك
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
ساير(سامانه جامع انتخابات)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه يا بخشی از آن

در مرحله درخواست خدمت
 -9عناوين
فرايندهاي خدمت

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي
ديگر

نام سامانه هاي ديگر

استعالم ثبت احوال
سامانه نظارت
نام دستگاه ديگر

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

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

درمرحله ارائه خدمت

غیرالکترونیکی

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(شعب اخذ راي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
ساير:
فیلدهاي موردتبادل

اطالعات هويتی
تايید اطالعات
فیلدهاي
نام سامانه هاي دستگاه
موردتبادل
ديگر

کلیه اطالعات
شوراي نگهبان
راي دهندگان
کلیه اطالعات
مجلس شوراي اسالمی
راي دهندگان
 -1احراز هويت (شناسنامه–کارت ملی) و کنترل راي تکراري
 -2اخذ راي و شمارش آراء
 -3ثبت صورتجلسه شمارش شعبه و ارسال آن
 -4تجمیع آراء

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)
برخط
online
دستهاي
()Batch

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

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی
پیام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غیرالکترونیکی

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(شعب اخذ راي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
اينترانتی (مانند اينترانت داخلی دستگاه)
اينترنتی (مانند درگاه دستگاه)
ساير (تجهیزات خاص منظوره روز انتخابات)
پست الکترونیك

دستهاي
()Batch

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی
پیام کوتاه

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -10نمودار ارتباطی فرايندهاي خدمت

انتخابات BPMN SC 02 -

انصراف داوطلب

ثبت نام داوطلبان

تغيير حوزه انتخابيه
داوطلب

انتشار آگهي اسامي
نامزدها

ثبت نام و اخذ راي

قرائت و شمارش
آراء

برگزاري مرحله
دوم

هيچ يك از نمايندگان
مورد نياز در مرحله
اول انتخاب نشدند

تجميع آراء

صدور اعتبارنامه  -همه
نمايندگان مورد نياز در
مرحله اول انتخاب نشده
اند

خاتمه انتخابات
امحاي تعرفه و
برگهاي راي

تعيين نماينده فرماندار
در شعب ثبت نام و اخذ
راي

تعيين ماموران انتظامي
تامين نظم و امنيت شعب
ثبت نام و اخذ راي

تعيين نمايندگان نامزدها
در شعب ثبت نام و اخذ
راي

رسيدگي به صالحيت
داوطلبان

دستور شروع
انتخابات

استعالم از مراجع
چهارگانه

تعيين تعداد و محل
هاي استقرار شعب
ثبت نام و اخذ راي

تشكيل هيات
اجرايي

تعيين اعضاي شعب

صدور اعتبارنامه
منتخبان  -انتخابات تأييد
و در مرحله اول به
كلي پايان يافته

انتشار آگهي انتخابات

ابطال انتخابات
رسيدگي به شكايات
انتخاباتي
توقف انتخابات

دستور توقف انتخابات توسط شوراي نگهبان

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیك:

واحد مربوط:

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

ردیف

(ریال)

مجوز
حقیقی

حقوقی

صدور
تمدید
اصالح
لغو

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترک با ديگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نیزتکمیل شود

دولتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

(روز /ساعت)
الکترونیکی

1

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

هزینه

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

متقاضی مجوز

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

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 توضیحات درج شود
*** اگر نوع فرآيند ساير می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

مدت اعتبار

هزینه
(ریال)

کار
(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

