بسمه تعالي
جمهوري اسالمي ايران
وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات
شناسنامه خدمت

نام دستگاه :دفتر عمران و بهسازي شهري استان
عنوان خدمت/وظيفه :پژوهش

شماره شناسنامه خدمت:
حاكميتي

ماهيت خدمت/وظيفه:

حمايتي

تصدي گري

شرح خدمت/وظيفه:
فرآيندي كه در صدد كشف تفسير بازنگري و تحليل رخدادها برنامه ها نظريات و فرضيه هاي مرتبط با ماموريت هاي شركت مادر
تخصصي در حوزه بهسازي و نوسازي بافت هاي هدف است كه نتايج آن ها به ارتقاء روش ها سياست ها و برنامه هاي شركت منجر گردد.
معرفي خدمت گيرند(گان) :سازمان هاي خصوصي و مردم
انواع زيرگروه هاي خدمت :تخصصي
كانال هاي كنوني ارايه
خدمت:

 حضور در

 جايگاه وب

 دفاتر پيشخوان

دفاتر دستگاه

دفاتر خدمات روستايي

ومراكز وابسته

( ICTتعداد........دفتر)

ساير كانال ها:

(تعداد.......مركز)
تعاملي

روش ارائه خدمت

ارايه

اطالع رساني

الكترنيكي:

خدمت به-

الكترونيكي از

صورت

چگونگي ارايه خدمت

غيرالكترونيكي

وامكان دريافت

تراكنشي

كاربرگ از طريق وب
ذكرضرورت هاي مراجعه حضوري :دريافت فرم ها و شيوه نامه هاي مرتبط با برنامه پژوهشي و عقد قرارداد
آمار تعداد خدمت گيرندگان :بسته به نوع مراجعه كنندگان متفاوت است.
سطح ارائه خمت

ملي

منطقه اي

استاني

روستائي

الكترونيكي:
نوع خدمت:

شهري

G2G

G2C

G2B

B2B

B2C
تعداد دوره ها/تعداد دفعات ارايه خدمت به ذينفع در يك بازه يك ساله :در صورت تائيد فرم الف و ب حدودا  4الي  5بار در
يك بازه زماني يك ساله
مدت زمان ارائه خدمت :معموال در فرم الف و ب مدت زمان ارائه پژوهش را پيشنهاد مي دهند.
هزينه ي مستقيم ارايه خدمت( ريال)--- :

بهاي تمام شده ارايه خدمت (در صورت وجود)(ريال)--- :

آيا ارائه خدمت نيازمند همكاري بين سازماني( مانند اطالعات  ،استعالم و )...است  ،يا اينكه رٍأسا توسط دستگاه قابل
ارايه است؟ بله -نيازمند اطالعات بين سازماني مانند اطالعاتي از قبيل فرم ب كه فرم پيشنهادي طرح هاي پژوهشي است كه بعد از
ارسال فرم الف و تائيد آن و انعقاد قرارداد مشخصات دقيق تري از طرح هاي پژوهشي ارائه مي شود.
نيازمندي هاي احراز هويت حقيقي وحقوقي :مدرك تحصيلي مرتبط با موضوعات مطرح شده
نيازمندي ها به ديگر پايگاههاي اطالعات پايه كشور :نيازي به ديگر پايگاههاي اطالعاتي نمي باشد.
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