شناسنامه خدمت

نام دستگاه :اداره كل مسكن و شهرسازي ) مديريت مسكن و ساختمان (
عنوان خدمت/وظيفه  :نظارت بر فرآيند احداث تا مرحله تحويل واحد به متقاضی شماره شناسنامه خدمت:
شرح خدمت/وظيفه:
 -1موظف نمودن يک كارشناس متخصص جهت نظارت به هر پروژه
 -2نظارت بر كيفيت و چگونگی مراحل ساخت از ابتدا تا انتها
 -3نظارت بر آزادسازي مبالغ وام و آورده متقاضی به حساب پيمانكار
 -4نظارت بر اجرا شدن كليه بندهاي قرارداد توسط پيمانكار
 -5تعيين قيمت نهايی پروژه در زمان اتمام آن
 -6در صورت صالحديد مدير پروژه تعديل قيمت آن جهت جلوگيري از ضرر و زيان پيمانكار
 -7نظارت بر تحويل واحدها و رفع نواقص آنها
 -8انتقال دهنده مشكالت پروژه به مدير و مقامات باالتر
معرفی خدمت گيرند(گان) :پيمانكاران و افراد حقيقی و حقوقی
انواع زيرگروه هاي خدمت :اختصاصی
كانال هاي كنونی ارايه
حضور در دفاتر دستگاه ومراكز وابسته

(تعداد  01نفر روزانه در مركز)

 دفاتر پيشخوان و خدمت دفاتر خدمات روستايی ( ICTتعداد ........دفتر)
 جايگاه وب
ساير كانال ها:
روش ارائه خدمت
الكترنيكی

ارايه
خدمت به-
صورت
غيرالكترونيكی

اطالع رسانی
الكترونيكی از
چگونگی ارايه خدمت
وامكان دريافت
كاربرگ از طريق وب

تراكنشی

تعاملی

ذكرضرورت هاي مراجعه حضوري :انعقاد قرارداد  ،احراز هويت متقاضی و تشكيل پرونده و اخذ معرفی نامه جهت بانک
آمار تعداد خدمت گيرندگان 33 :نفر روزانه
منطقه اي

سطح ارائه خمتملی

استانی

الكترونيكي
نوع خدمت

شهري
روستائی

G2G

G2C

G2B

B2B
B2C

تعداد دوره ها/تعداد دفعات ارايه خدمت به ذينفع در يک بازه يک ساله 36 :بار براي هر پروژه
مدت زمان ارائه خدمت 65 :دقيقه در روز
هزينه ي مستقيم ارايه خدمت( ريال):

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

آيا ارائه خدمت نيازمند همكاري بين سازمانی( مانند اطالعات  ،استعالم و )...است  ،يا اينكه رٍأسا توسط دستگاه قابل ارايه است؟ بانک  ،تعاون  ،بيمه  ،دارايی ،بنياد
شهيد  ،شهرداري  ،ثبت احوال ،ثبت اسناد
نيازمندي هاي احراز هويت حقيقی وحقوقی :جزء موارد الزم براي مراجعين است
نيازمندي ها به ديگر پايگاههاي اطالعات پايه كشور :بانک زمين و مسكن

