شناسنامه خدمت

نام دستگاه :اداره كل مسكن و شهرسازي) مديريت مسكن و ساختمان (
عنوان خدمت/وظيفه :كنترل پروژه

شماره شناسنامه خدمت:

شرح خدمت/وظيفه  :جمع آوري اطالعات در بخش هاي مختلف  :پيشرفت فيزيكي پروژه ها ،مشكالت و موانع پيش رو پروژه ها ( در
بخشهاي ابنيه  ،زيربنائي و روبنائي و  )...و رده بندي موارد فوق در قالب استاني  ،ملي و  )3...تسهيالت )4افتتاحيه )5برنامه اعالمي از
سوي وزارت راه و شهرسازي جهت تكميل پروژه ها تا پايان هر سال ب)تدقيق اطالعات  )1 :انجام بازديدهاي ميداني از پروژه ها)2
برگزاري جلسات با روساي ادارات و مسئولين پروژه ها در محل كارگاه )3تنظيم صورتجلسه و پيگيري مصوبات )4برگزاري جلسات با
مديران پروژه ها و تدقيق خروجي اطالعات ميداني و سامانه )4جلسات هم فكري اعضاء گروه كنترل پروژه و تنظيم خروجي نهايي با
عنايت به اطالعات اخذ شده از بندهاي فوق االشاره  ،برنامه ريزي و پياده سازي استاندارد مديريت پروژه در حوزه مديريت مسكن و پروژه
هاي ابالغي وزارت

معرفي خدمت گيرند(گان) :افراد حقيقي و حقوقي
انواع زيرگروه هاي خدمت :اختصاصي
كانال هاي كنوني ارايه
حضور در دفاتر دستگاه و مراكز وابسته

(تعداد  1نفر روزانه در مركز)

 دفاتر پيشخوان و خدمت دفاتر خدمات روستايي ( ICTتعداد ........دفتر)
جايگاه وب
ساير كانال ها:

روش ارائه خدمت
الكترونيكي

ارايه
خدمت به-
صورت
غيرالكترونيكي

اطالع رساني
الكترونيكي از
چگونگي ارايه خدمت
وامكان دريافت
كاربرگ از طريق وب

تراكنشي

تعاملي

ذكرضرورت هاي مراجعه حضوري :ارائه مدارك الزم
آمار تعداد خدمت گيرندگان 1 :نفر روزانه
سطح ارائه خدمت

ملي

منطقه اي

استاني

شهري

روستائي

الكترونيكي
نوع خدمت

G2G

G2C

G2B

B2B
B2C

تعداد دوره ها/تعداد دفعات ارايه خدمت به ذينفع در يك بازه يك ساله 12 :بار
مدت زمان ارائه خدمت :دو ساعت در روز
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؟ بانك مسكن  ،شركتهاي خدمات رسان  ،پيمانكاران و انبوه سازان
نيازمندي هاي احراز هويت حقيقي وحقوقي :جزء موارد الزم براي مراجعين است
نيازمندي ها به ديگر پايگاههاي اطالعات پايه كشور :بانك زمين و مسكن  ،ساجات

