فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :نظارت بر فعاليت و بازرسي سازمانهاي مردم نهاد
نام دستگاه اجرایي :سازمان امور اجتماعي
نام دستگاه مادر :وزارت کشور

 حصول اطمينان از حسن اجراي تصویب نامه هيات وزیران
 حل اختالف سمن ها و هيات هاي نظارت استان و شهرستان
 ایجاد شفافيت در عملکرد مالي و اجرایي سمن ها
خدمت به شهروندان ()G2C
 شهروندان باالي  18سال ایراني
خدمت به کسب و کار ()G2B
 سازمانهاي غير دولتي خارجي
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتي()G2G

شرح خدمت

نوع مخاطبين

نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

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

 -5جزیيات خدمت

 -2شناسه خدمت
( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکميل مي شود).

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

تصدي گري
استاني

حاکميتي
روستایي
شهري
منطقه اي
ملي
کسب و کار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعي
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
 صورتجلسه مجامع عمومي سمن ها دریافت شکایت و گزارش تخلف گزارش عملکرد مالي و اجرایي ساليانه-1آیين نامه اجرایي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي تصویب نامه شماره /27862ت/31281ه موور / 5/8
 84هيات وزیران.
 6000خدمت گيرندگان درهر :
حداکثر  1ماه از تاریخ دریافت تقاضا
یکبار براي هميشه

یکبار در:

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانکي

فصل

ماه

سال
ماه

فصل

سال
پرداخت بصورت الکترونيک

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه یا بخشي از آن

در مرحله اطالع رساني خدمت

مراحل خدمت

نوع ارائه
الکترونيکي

غيرالکترونيکي

رسانه ارتباطي خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونيک
پيام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسي به خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه یا بخشي از آن:

www.moi.ir
http://saman.moi.ir
سامانه بانک اطالعات سمن ها

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

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم
استعالم الکترونيکي
غير
الکترونيکي

سامانه برید
نام دستگاه دیگر

استعالم ها و مکاتبات
فيلدهاي
نام سامانه هاي دستگاه
موردتبادل
دیگر

وزارت اطالعات

شبکه دولت

استعالم ها

ناجا

شبکه دولت

استعالم ها

سایر دستگاهها

شبکه دولت

وزارت دادگستري

-

استعالم تخصصي
موضوع فعاليت
تشخيص هویت

استعالم الکترونيکي اگر استعالم غيرالکترونيکي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
برخط
online
دستهاي
()Batch

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههاي دیگر

غيرالکترونيکي

اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
سایر:
فيلدهاي موردتبادل

برخط
online

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

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکي

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستي
پيام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

الکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکي

اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسي)
پست الکترونيک

دستهاي
()Batch

الکترونيکي

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستي
پيام کوتاه

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -9عناوین فرایندهاي
خدمت

 -1ارائه درخواست توسط متقاضي و یا دستگاههاي اجرایي
 -2بررسي در خواست در هيات نظارت
 -3اخذ مصوبه هيات نظارت و اتخاذ تصميم
 -4عنداللزوم انجام استعالمات
 -5دریافت پاسخ استعالمات
 -6اعالم نتيجه و اجراي مصوبه هيات نظارت
 -10نمودار ارتباطي فرایندهاي خدمت

نام و نام خانوادگي تکميل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونيک:

واحد مربوط:

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

ردیف

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

*

*

*

*

*

*

رای دادگاه

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

*

مصوبه هیات نظارت

نامشخص

*

مصوبه هیات
وزیران

گزارش تخلف سمن

ص

4

لغو

وزیران

آگهی تغییرات

نامشخص

3

اصالح

مصوبه هیات

صورتجلسه مجمع عمومی

نامشخص

نامشخ

پروانه تاسيس و فعاليت
سازمانهاي مردم نهاد

*

2

تمدید

مصوبه هیات
وزیران

صورتجلسه مجمع عمومی
آگهی تغییرات

سالیانه

 1ماه

1

مجوز

(روز /ساعت)
الکترونیکی

آیین نامه)

صدور

(ریال)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

*

غیر الکترونیکی

بخشنامه،

مدت اعتبار

(مصوبه،

هزینه

توضیحات

قانونی

متقاضی مجوز

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات

مدارک مورد نیاز

فرم شماره یک

*

فرم شماره دو
نوع فرآیند

ردیف

عنوان دستگاه
استعالم شونده

1

وزارت اطالعات

2

ناجا

3

سایر دستگاهها

4

وزارت دادگستری

فرآیند مجوز

موارد استعالم

سایر

با ذکر نام **

***

صالحیت سیاسی

مدارک مورد نیاز

مدارک هویتی

مدت اعتبار

 2سال

هزینه
(ریال)

زمان انجام
کار
(روز /ساعت)

 1ماه

توضیحات
الکترونیکی

غیر الکترونیکی

الکترونیکی

و امنیتی
صالحیت انتظامی

مدارک هویتی

 2سال

 1ماه

الکترونیکی

و اخالقی
صالحیت

مدارک هویتی

تخصصی

مدرک تحصیلی

تشخیص هویت

مدارک هویتی

** نام استعالم در توضيحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر مي باشد اطالعات آن در توضيحات درج شود

 2سال
 2سال

 1ماه
 1ماه

الکترونیکی
غیر الکترونیکی

