بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :تامین آمار و اطالعات تولیدی (سرشماری ،آمارگیریهای
نمونه ای)
نام دستگاه اجرایی :مرکز آمار ایران
نام دستگاه مادر :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شرح خدمت

اجرای سرشماری و یا آمارگیری نمونه ای با رعایت استانداردهای آماری بین المللی پس از بررسی ضرورت اجرا و
برنامه ریزی ،طراحی ،آماده سازی و گردآوری داده ها ،پردازش داده ها و استخراج نتایج ،ارزیابی کیفیت نتایج،
انتشار ،اطالع رسانی و مستندسازی .همچنین در مواردی که دستگاههای اجرایی قصد اجرای یک طرح آماری
داشته باشند با رعایت استانداردهای ابالغی و نیز نظارت مرکز آمار ایران تمامی مراحل پیش گفته به ترتیب طی
میشود.
نظام برنامه ریزی و مدیریتی کشور ،دستگاههای
خدمت به شهروندان ()G2C
اجرایی ،بخش خصوصی ،مراکز علمی و پژوهشی،
خدمت به کسب و کار()G2B
عموم مردم
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

نوع مخاطبین

نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

 -2شناسه خدمت
( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

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

تصدی گری
استانی

حاکمیتی
روستایی
شهری
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
آموزش سالمت
تولد
بازنشستگی مدارک و گواهینامهها
سایر
وفات
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
درخواست رسمی متقاضی خدمت ،فرمان رئیس جمهور در مورد سرشماری ،تصویب طرح خاص در شورای عالی
آمار
قانون مرکز آمار ایران ،قانون برنامه پنجم توسعه ،برنامه ملی آمار ،مصوبات شورای عالی آمار
 1000خدمت گیرندگاندر:

ماه

فصل

سال

 -5جزییات خدمت

متوسط مدتزمانارایه خدمت:

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

یکبار برای همیشه
محدودیت ندارد
مبلغ(مبالغ)

 . . .بار در:
شماره حساب (های) بانکی

ماه

فصل

سال نامحدود

پرداخت بصورت الکترونیک

www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

در مرحله اطالع
رسانی خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

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

در مرحله درخواست خدمت

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
استعالم
استعالم الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
غیر
الکترونیکی

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگراستعالمغیرالکترونیکیاست،
مبلغ
استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

-8ارتباطخدمتباسایر
دستگاههای دیگر

غیرالکترونیکی

مراجعه به پاسخگو و ثبت فرمهای کاغذی

برخط
online

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای
اطالعاتی) دردستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

نام سامانه های دیگر

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

الکترونیکی
صفر

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

دستهای
()Batch

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :برگزاری جلسات فنی
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :برگزاری جلسات فنی
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (استفاده از تبلت)!!!!!!!!!!!!!!!
پست الکترونیک

دستگاه
مراجعهکننده

 -9عناوین
فرایندهای خدمت

دستگاه
مراجعهکننده
دستگاه
مراجعهکننده

 -1بررسی ضرورت اجرا و برنامه ریزی
 -2طراحی ،آماده سازی و گردآوری داده ها
 -3پردازش داده ها ،استخراج نتایج ،و ارزیابی کیفیت
 -4. . . .انتشار ،اطالع رسانی و مستندسازی

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

پردازش دادهها و استخراجآمادهسازی و گردآوری
نتایجكيفی
بررسی

و

پرسشنامهها
ورود دادهها و وریف

آموزش

ادیت آدرس
كدگذاری و بازبينی كد

گردآوری دادهها
نظارت

ادیت دادهها
جانهی دادهها
ادیت نهایی دادهها
نهایی و
تعيين
وزنجانهی
پس از
محاسبهی براوردها
جدولگيری و كنترل
اطالعات
محرمانه
سازیپایهی
جداول بر
واحدها
اختصاصی
براوردها

طراحی

دادهها
سازماندهی اجرا

گردآوری ،كنترل و
بستهبندی مدارک

بررسی ضرورت اجرا

تهيهی راهنمای
سازمان
تعيين
بازبينی

تعيين چارچوب و
واحد
تعيين
جامعهی آن

اجرایی و نظارت
تهيهی برنامهی
برنامهی
تهيهی
نظارت

نمونهگيری
تعيين خطای
اندازهی
قبول
تعيينقابل
نسبی

آموزش
طراحی نرمافزار

نمونه

ورود دادهها و
تهيهی راهنما و
كنترل پرسشنامه
ادیتو
راهنما
تهيهی
افزار
نرم

تعيين روش

نرمافزار جانهی
تعيين روش
محرمانهسازی
اطالعات

انتخاب واحدها و
محاسبه وزن پایه
تعيين روش

و برنامهریزی
تعيين جامعه
هدف

شناسایينيازها

تعيين واحد

تعيين اهداف و

آماری

پارامترها

تعيين سطح

شناسایی منابع

ارائه براوردها

دردسترس

تعيين اقالم و

تعيين عنوان

متغيرها

طرح

فهرست
تهيهی
شيوه
آوری و
گرد
طراحی
ها
نمونه
دادهها
ورود
راهنمای
تهيهی
پرسشنامه

تعيين زمان

نامه
پرسشهای
تكميل فرمول
ارائهی

مرجع اقالم

براورد
بيان تعاریف و
طبقهبندیها
تعيين جامعه
مورد بررسی
تعيين زمان
اجرای آمارگيری
تهيه جداول و
راهنمای استخراج
تعيين روش
نمونهگيری

برنامهریزی

نامونامخانوادگیتکمیلکنندهفرم:

تلفن:

پستالکترونیک:

واحدمربوط:

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
در راستای اجرای ماده  2آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره  206/93/7740مورخ  93/6/10دستگاههای اجرایی مکلفند
شناسنامه خدمات خود را حداکثر تا پایان سال  1393تهیه و برای دسترسی عموم در درگاه دستگاه مربوط منتشر نمایند .سازمان مددیریت و
برنامه ریزیکشور نیز وظیفه بررسی مستندات شناسنامه خدمات و ارائه آن در پنجره واحد خدمات را برعهده دارد .بدین منظور فرم اسدتاندارد
شناسنامه خدمات به شرح پیوستو با توضیحات ذیل برای تکمیل و اجرای آیین نامه مذکور ارسال می گردد.
خدمت :مجموعه ای از فرایندها است که در تعامالت بین مراجعین و کارکنان دولدت یدا سیسدتمهای ارائده کنندده خددمت بدرای انجدام
درخواست مراجعین روی می دهد.

