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  آن از بخشي اي همه بودن الكترونيكي صورت در وبگاه در خدمت مستقيم و دقيق آدرس
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  :مربوط واحد  :الكترونيك پست  :تلفن  :فرم كننده تكميل خانوادگي نام و نام



  خدمت شناسنامه در مندرج عناوين توضيح
 مكلفند اجرايي دستگاههاي 10/6/93 مورخ 7740/93/206 شماره مصوبه الكترونيكي خدمات توسعه نامه آيين 2 ماده اجراي راستاي در    

 و مديريت سازمان. نمايند منتشر مربوط دستگاه درگاه در عموم دسترسي براي و تهيه 1393 سال پايان تا حداكثر را خود خدمات شناسنامه
 فـرم  منظـور  بـدين . دارد برعهـده  را خـدمات  واحـد  پنجـره  در آن ارائه و خدمات شناسنامه مستندات بررسي وظيفه نيز كشور ريزي برنامه

  .گردد مي ارسال مذكور نامه آيين اجراي و تكميل براي ذيل توضيحات با و پيوست شرح به خدمات شناسنامه استاندارد

ـ  دولـت  كاركنان و مراجعين بين تعامالت در كه است فرايندها از اي مجموعه: خدمت  انجـام  بـراي  خـدمت  كننـده  ارائـه  سيسـتمهاي  اي
  .دهد مي روي مراجعين درخواست

 دسـتگاه  مقـام  باالترين تأييد به آنها تعداد و عناوين كه است غيرالكترونيكي و الكترونيكي خدمات كليه از فهرستي شامل: خدمت عنوان
  .شد خواهد داده اختصاص كتاي كد خدمت هر به و بوده خدمات استاندارد عناوين منزله به شده اعالم خدمات عناوين. باشد رسيده

 خـدمت  شناسه عنوان به و شود مي داده اختصاص خدمت به كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان توسط كه كديكتايي :خدمت شناسه
  .شد خواهد استفاده پس اين از

   خدمت دهنده ارائه عنوان به.... و نهاد/موسسه/شركت/سازمان نام :اجرايي دستگاه نام

  اجرايي دستگاههاي مافوق دستگاه عنوان به.... و نهاد/موسسه/شركت/سازمان نام :مادر دستگاه نام

  .باشد مي خدمت از كامل تعريف كي شامل :خدمت شرح

 اجرايـي  دسـتگاه  بـه  اجرايـي  دسـتگاه  خـدمت  ، )G2C(مـردم  به اجرايي دستگاه خدمت ارائه نوع از خدمت كه اين حسب بر: خدمت نوع
  .شود مي باشد،تعريف) G2B( كار و كسب به اجرايي دستگاه خدمت ،)G2G(ديگر

 هـاي دسـتگاه  عمـومي،  هـاي دسـتگاه  نانوايان، مردم، عموم بازنشستگان، استاد، دانشجو، مانند مخاطبين نوع بندي دسته :مخاطبين نوع
  ... و جوانان اجرايي،

  :خدمت ماهيت

 جامعـه  اقشـار  همـه  شـامل  محـدوديت  بدون آن منافع و است كشور حاكميت و اقتدار موجب آن تحقق كه خدمتي: حاكميتي 
  .شود نمي ديگران استفاده براي محدوديت موجب آن از مندي بهره و گرديده

 نباشد حاكميتي نوع از كه خدمتي :گري تصدي.  
  :خدمت سطح

 شود مي ارائه مردم اقامت محل و جغرافيايي مكان گرفتن درنظر بدون جامعه آحاد كل به كه است خدمتي :ملي.  
 گردد مي ارائه منطقه آن خاص شرايط برحسب جغرافيايي خاص منطقه كي به كه است خدمتي :اي منطقه.  
 گردد مي ارائه مربوط دستگاههاي توسط استان كي سطح در كه است خدمتي :استاني.  
 كنند مي ارائه شهر كي سطح در متولي دستگاههاي كه است خدمتي :شهري.  
 گردد مي ارائه مربوط دستگاههاي توسط روستا كي سطح در كه است خدمتي :روستايي.  
  .بود خواهد مرتبط سازمانها اي شهروندان زندگي رويداد كدام به نظر مورد خدمت يعني: مرتبط رويداد

ـ  تعيـين  قانون، كي تصويب تواندمي رويداد اين. شودمي آغاز رويداد كي با هرخدمت: خدمت آغاز نحوه  زمـان  آغـاز  مـثال ( زمـان  كي
  باشد....   و) طبيعي حوادث اي كاري رويدادهاي مانند( ديگر رويداد كي دادن رخ گيرنده، خدمت تقاضاي رسيدن ،)انتخابات

  .گردد بيان كامل طور به الزم مستندات و مدارك:خدمت انجام براي الزم مدارك

  .گردد ذكر وجود صورت در خدمت با مرتبط مقررات و قوانين :مربوط مقررات و قوانين
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  صادره مجوزهاي ناسنامهش
  .)شود مي تكميل گردد مي مجوز صدور به منجر كه خدماتي مورد در  فرم اين(

   ،10/6/93 مورخ 7740/93/206 شماره مصوبه الكترونيكي خدمات توسعه نامه آيين 5 ماده تبصره اجراي راستاي در    
 صـدور،  شيوه مرجع، مجوزها، انواع: شامل كشور اجرايي هاي دستگاه تمامي مجوزهاي صدور اطالعاتي بانك  معاونت،
 بـه  و داده تشـكيل  اجرايـي  هـاي  دسـتگاه  همكاري با  را كار انجام مراحل  و فرايند و زمان هزينه، احياء، و لغو تمديد،
 اطالعـات  جـدول  منظـور  بـدين . كنـد مـي  فـراهم  را آن بـه  مـردم  برخط دسترسي سازي،شفاف و رسانياطالع منظور

 مـذكور  نامـه  آيـين  اجـراي  و تكميـل  براي زير شرح به مجوزها اطالعاتي بانك ايجاد براي وحقوقي حقيقي مجوزهاي
  .گردد مي ارسال

  

 اي استعالم جواز، پروانه، گواهي، از اعم مجوز أخذ به منوط حقوقي و حقيقي اشخاص فعاليت كه مواردي كليه: مجوز
. باشد مي اجرائي دستگاههاي از آن مشابه موارد و موافقت



  كي شماره فرم......                                                    سازمان/ وزارتخانه در دولتي و حقوقي حقيقي، مجوزهاي اطالعات ليست                                                       

   شود نيزتكميل 2 شماره فرم است، آنها با داده تبادل نيازمند و ها دستگاه ديگر با مشترك فرآيند داراي مجوز مراحل اگر*
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