بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت :سرمايه گذاري و مشاركت در طراحي و اجراي ساختمانها

 -2شناسه خدمت

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرايي :سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي
شرح خدمت

جذب مشاركت ساخت ساختمان ها و تاسيسات عمومي و دولتي

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار()G2B
 خدمت به ديگردستگاه هاي
دولتي()G2G
 تصدي گري
 حاكميتي
 روستايي
 شهري
 استاني
 منطقه اي
 ملي
 ثبت مالکيت
 تامين اجتماعي
سالمت  ماليات  كسب و كار
 تولد آموزش
وفات  ساير
بازنشستگي  مدارک و گواهينامهها
 ازدواج
 بيمه
 تاسيسات شهري
رخداد رويدادي مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت  فرارسيدن زماني مشخص
 ساير:
 تشخيص دستگاه
كارتملي ،شناسنامه

نوع مخاطبين

 -3ارائه
دهنده خدمت

10511815151

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستي
آمار تعداد خدمت گيرندگان

 -5جزييات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت (ريال) به
خدمت گيرندگان

وزراتخانهها ،سازمانها ،شركتهاي دولتي ،شركتهاي
خصوصي و شخص حقيقي

قوانين و مقررات جاري كشور -قوانين نظام فني و اجرايي كشور
2

به طور تقريبي
 2سال
 يکبار براي هميشه
يک بار شروع و يک بار پايان كار
مبلغ (مبالغ)

خدمت گيرندگان در:

ماه 

 . . .بار در:
شماره حساب (هاي) بانکي

فصل  سال
ماه  فصل 

سال

پرداخت بصورت الکترونيک




آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن
www.cobi.ir

در مرحله اطالع رساني خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
 تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستي
پست الکترونيک
 الکترونيکي
تلفنگويا يا مركزتماس پيامكوتاه
ساير (با ذكر نحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
 ملي
 جهت احراز اصالت مدرک
 غيرالکترونيکي
 استاني
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
 شهرستاني
 ساير:

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسي به خدمت

Sama.cobi.ir

 تلفن همراه (برنامه كاربردي)
 ارسال پستي

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونيک
 تلفنگويا يا مركزتماس پيامكوتاه
 دفاتر پيشخوان
 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
 ساير(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
ملي
 جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
 شهرستاني
 ساير:
 اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
)ERP
ساير (با ذكر نحوه دسترسي)
پست الکترونيک
صورت وضعيت -قرارداد -پرداختها

در مرحله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

 الکترونيکي

غيرالکترونيکي

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

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

 الکترونيکي

 غيرالکترونيکي

 تلفن همراه (برنامه كاربردي)
 ارسال پستي

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونيک
 تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه
 دفاتر پيشخوان
 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
 ساير (با ذكر نحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
 ساير:
استعالم الکترونيکي

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاه هاي
ديگر

سامانه جامع تخصصي مديريت
اطالعات(سما)

مراجعه به دستگاه:
 ملي
 استاني
 شهرستاني
استعالم غير الکترونيکي









نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

استعالم الکترونيکي اگراستعالم غيرالکترونيکي است،
مبلغ
فيلدهاي مورد
استعالم توسط:
(درصورت
تبادل
پرداخت
هزينه)

برخط
online
دستهاي
()Batch

 -7ارتباط خدمت باسايرسامانه ها (بانکهاي
اطالعاتي) دردستگاه

فيلدهاي مورد تبادل

برخط
online

نام سامانه هاي ديگر

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکي

دستهاي
()Batch

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونيکي

سازمان برنامه و بودجه

اطالعات قراردادهاي كشور





 دستگاه
 مراجعه كننده

سازمان برنامه و بودجه

تبادل موافقتنامه





 دستگاه
 مراجعه كننده

 -9عناوين فرايندهاي
خدمت





 دستگاه
 مراجعه كننده

 -11نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم:
محمدرضا كرمي

پست الکترونيک:
تلفن:
mr.karami@gmail.com 19124432431

واحد مربوط:
اداره كل فناوري اطالعات و ارتباطات

