بسمه تعالی
توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
در راستای اجرای ماده  2آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره  272/39/4477مورخ  39/2/07دستگاههای اجرایی مکلفند شناسنامه خدمات خود را حداکثر تاا اایااس ساا  0939تهیاه و
برای دسترسی عموم در درگاه دستگاه مربوط منتشر نمایند .سازماس مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز وظیفه بررسی مستندات شناسنامه خدمات و ارائه آس در انجره واحد خادمات را برعهاده دارد .بادین
منظور فرم استاندارد شناسنامه خدمات به شرح ایوست و با توضیحات ذیل برای تکمیل و اجرای آیین نامه مذکور ارسا می گردد.
خدمت :مجموعه ای از فرایندها است که در تعامالت بین مراجعین و کارکناس دولت یا سیستمهای ارائه کننده خدمت برای انجام درخواست مراجعین روی می دهد.
عنوان خدمت  :شامل فهرستی از کلیه خدمات الکترونیکی و غیرالکترونیکی است که عناوین و تعداد آنها به تأیید باالترین مقام دستگاه رسایده باشاد .عنااوین خادمات اعاالم شاده باه منزلاه عنااوین
استاندارد خدمات بوده و به هر خدمت کد یکتا اختصاص داده خواهد شد.
شناسه خدمت :کدیکتایی که توسط سازماس مدیریت و برنامه ریزی کشور به خدمت اختصاص داده می شود و به عنواس شناسه خدمت از این اس استفاده خواهد شد.
نام دستگاه اجرایی :نام سازماس/شرکت/موسسه/نهاد و ....به عنواس ارائه دهنده خدمت
نام دستگاه مادر :نام سازماس/شرکت/موسسه/نهاد و ....به عنواس دستگاه مافوق دستگاههای اجرایی
شرح خدمت :شامل یک تعریف کامل از خدمت می باشد.
نوع خدمت :بر حسب این که خدمت از نوع ارائه خدمت دستگاه اجرایی به مردم( ،)G2Cخدمت دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر( ،)G2Gخادمت دساتگاه اجرایای باه کساب و کاار ()G2B
باشد،تعریف می شود.
نوع مخاطبین :دسته بندی نوع مخاطبین مانند دانشجو ،استاد ،بازنشستگاس ،عموم مردم ،نانوایاس ،دستگاههای عمومی ،دستگاههای اجرایی ،جواناس و ...
ماهیت خدمت:



حاکمیتی :خدمتی که تحقق آس موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آس بدوس محدودیت شامل همه اقشار جامعاه گردیاده و بهاره منادی از آس موجاب محادودیت بارای اساتفاده
دیگراس نمی شود.



تصدی گری :خدمتی که از نوع حاکمیتی نباشد.

سطح خدمت:


ملی :خدمتی است که به کل آحاد جامعه بدوس درنظر گرفتن مکاس جغرافیایی و محل اقامت مردم ارائه می شود.



منطقه ای :خدمتی است که به یک منطقه خاص جغرافیایی برحسب شرایط خاص آس منطقه ارائه می گردد.



استانی :خدمتی است که در سطح یک استاس توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد.



شهری :خدمتی است که دستگاههای متولی در سطح یک شهر ارائه می کنند.



روستایی :خدمتی است که در سطح یک روستا توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد.

رویداد مرتبط :یعنی خدمت مورد نظر به کدام رویداد زندگی شهرونداس یا سازمانها مرتبط خواهد بود.
نحوه آغاز خدمت :هرخدمت با یک رویداد آغاز میشود .این رویداد می تواند تصویب یک قانوس ،تعیین یک زماس (مثال آغاز زماس انتخابات) ،رسیدس تقاضای خدمت گیرنده ،رخ دادس یک رویداد
دیگر (مانند رویدادهای کاری یا حوادث طبیعی) و  ....باشد
مدارک الزم برای انجام خدمت:مدارک و مستندات الزم به طور کامل بیاس گردد.
قوانین و مقررات مربوط :قوانین و مقررات مرتبط با خدمت در صورت وجود ذکر گردد.
آمار تعداد خدمت گیرندگان :آمار مراجعه افراد برای گرفتن خدمت برحسب روز یا ماه یا سا ذکر شود.
مدت زمان ارائه خدمت :مدت زماس الزم برای ارائه کامل خدمت درج گردد.
تواتر :تعداد دفعات ارائه خدمت به ذینفع در یک بازه مشخص (مانند ماه ،فصل یا سا ) که یک شهروند مراجعه می کند.
تعدادبار مراجعه :تعداد بار مراجعه فرد برای گرفتن یک خدمت (یا یک نفر برای گرفتن یک خدمت چند بار مراجعه می کند)

هزینه مستقیم ارائه خدمت :مقدار مبلغی که خدمت گیرنده بابت ارائه خدمت می اردازد.
نحوه دسترسی فعلی شهروندان به خدمت  :نحوه دسترسی یا به صورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است .در صورتی که خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شاود یکای از کانالهاای ذکار
شده در جدو یا هر کانا ارتباطی دیگری که وجود دارد ذکر شود.
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وب سایت :در صورتی که خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود آدرس اینترنتی محل ارائه خدمت به طور کامال و دقیاق ذکار شاود(.لینک مساتقی باه
صفحه ارائه خدمت)
ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری :در صورتی که خدمت الکترونیکی شده است ولی همچناس نیاز به مراجعه حضوری مردم وجود دارد ،علل مراجعه حضوری را بیاس کنید .این گزینه فقط در مورد
خدمات نیمه الکترونیکی صدق می کند و علل نیمه الکترونیکی بودس خدمت را روشن می سازد.
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطالعاتی) در همان دستگاه :ارائه نهایی بسیاری از خدمات دستگاهها مستلزم دریافت اطالعات تکمیلی از سایر سامانه های هماس دساتگاه مای باشاد
که گاه این ارتباط به صورت الکترونیکی(آنالین یا آفالین) برقرار شده و گاه هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری ) است .در این گزینه فیلد یا فیلدهای مورد درخواست از سامانه
دیگر ذکر شود.
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطالعاتی) در دستگاههای دیگر :ارائه نهایی بسیاری از خدمات دستگاهها مستلزم دریافت اطالعات تکمیلی از سایر دستگاههای اجرایی می باشد کاه
گاه این ارتبا ط به صورت الکترونیکی(آنالین یا آفالین) برقرار شده و گاه هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری) است .در این گزینه فیلد یا فیلدهای ماورد درخواسات از دساتگاه
اجرایی دیگر ذکر شود.

