بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :رسيدگي به تخلفات  ،شكايات و درخواستهاي مردمي

 -2شناسه خدمت

نام دستگاه اجرايي :مركزمديريت واموربازرسي
نام دستگاه مادر :وزارت كشور

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستي
آمار تعداد خدمت گيرندگان
تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان

تصدي گري
استاني

حاكميتي
روستايي
شهري
منطقه اي
ملي
كسب و كار
ثبت مالكيت
تامين اجتماعي
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رويدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
ساير... :
تشخيص دستگاه
ثبت شكايت و درخواست در فرم تعبيه شده درسامانه ودرج مشخصات شخصي وضميمه مستندات مربوطه
ودريافت كدرهگيري
نظام نامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد-منشور حقوق شهروندي
فصل
ماه
 1600خدمت گيرندگان در:
به طور متوسط براي پاسخگويي 30روز مي باشد
يكبار براي هميشه
مبلغ(مبالغ)
صفر ريال

سال
 . . .بار در:

شماره حساب (هاي) بانكي

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الكترونيک

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

 -6نحوه
دسترسي به
خدمت

 -5جزييات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

پرتال وزارت كشور عهده داررسيدگي به درخواستها ،شكايات وتخلفات درستاد وصف وزارت كشور مي باشد.
باتوجه به نقش حاكميتي وزارت كشور ودراختيارداشتن بخشداريها  ،فرمانداريها واستانداريهاي سراسر كشور ونيز
سازمانهاي تابعه  ،دريافت شكايات ودرخواستهاي مربوطه ورسيدگي به آنها ودرصورت نياز ارجاعي انها به زير
مجموعه ستاد وصف وزارت كشور ازجايگاه ويژه اي برخورداراست .فرآيند رسيدگي اينگونه موارد با ورود اطالعات
خدمات گيرنده درسامانه مكانيزه پرتال وثبت خواسته انها با گرفتن كد پيگيري اغاز مي گردد .بعدازرؤيت خواسته
هاي ثبت شده توسط مسئول پرتال مركز بازرسي ،خواسته مورد بررسي قرار مي گيرد وحسب مورد اقدامات بشرح
زير انجام ميشود .افرادي كه شكايات غير مرتبط داشته باشند راهنمايي مي شوند تااز مراجع ذيربط شكايت خودرا
پيگيري نمايند ولي درصورت تشخيص ورود شكايت موضوع به مبادي ذيربط ارجاع مي گردد  ،كاربران مربوطه
ستاد وصف وزارت كشور بعد از رؤيت و بررسي موضوع طي مكاتبه باواحد هاي زيرمجموعه وثبت خدمت فرايند
پيگيري راآغاز مي كنند .گيرنده خدمات هم با ورود كد پيگيري درفرايند كار قرار گرفته وخواسته خودراازمراجع
ارجاعي پيگيري مي نمايد.
متقاضيان اشخاص حقيقي وحقوقي
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي()G2G

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

10061073000

www.moi.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن :سيستم الكترونيكي دريافت شكايات مردمي در پورتال وزارت
كشور

در مرحله اطالع رساني خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

در مرحله درخواست خدمت

غيرالكترونيكي

الكترونيكي
(درخصوص
رسيدگي به
شكايات مردمي،بنا
بر آيين نامه
موجود،ارجاع
بخشي ازشكايت
ميان وزارت كشور
وواحدهاي
ستادي،
استانداريها و
فرمانداريها
بصورت
الكترونيكي انجام
ميشودوتعداد
ديگري از نامه ها
هم ازطريق
اتوماسيون اداري
انجام ميگردد.
غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه
حضوري

الكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

غيرالكترونيكي

ذكر مراجعه
حضوري

مراحل خدمت

نوع ارائه
الكترونيكي

رسانه ارتباطي خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الكترونيک
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الكترونيک
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير :عدم اشنايي مردم با ارتباطات
الكترونيكي وضرورت توضيح بيشتر
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذكرنحوه دسترسي)
پست الكترونيک

در صورت ضرورت در مورد موضوعهاي مشترک براي بررسي دقيقتر
وكارايي بيشتر جلساتي بين انها برگزار مي شود.

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر
 -9عناوين فرايندهاي
خدمت

سيستم مكانيزه سامد

نام دستگاه ديگر

سازمان بازرسي كل كشور

شكايات ثبت و ارجاع شده

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

سامانه اعالمات
وشكايات

فيلدهاي
موردتبادل

ارجاع،بررسي
وپاسخگويي

استعالم الكترونيكي اگر استعالم غيرالكترونيكي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)

برخط
online
دستهاي
()Batch

 -7ارتباط خد مت با ساير سامانه ها
(بانكهاي اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

برخط
online

نام سامانه هاي ديگر

ذكر ضرورت مراجعه
حضوري

غيرالكترونيكي

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونيک
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير :با توجه به نوع موضوعات
واهميت انها
استعالم
استعالم الكترونيكي
فيلدهاي موردتبادل
غير
الكترونيكي

دستهاي
()Batch

الكترونيكي

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پيام كوتاه

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

-1مراجعه شهروندان به سايت وزارت كشور
-2ورود به سامانه دريافت شكايات وثبت شكايت مورد نظر ودريافت كد رهگيري
-3برسي شكوائيه هاي واصله توسط كاربر وزارت كشور،درج پاسخ ويا راهنمايي شاكي ودر صورت ارتباط موضوع ارجاع به زير مجموعه
-4برسي شكوائيه ها توسط واحدها ،پيگيري وثبت خدمت
-5مراجعه شاكيان از طريق كد رهگيري دريافت شده به سامانه ودريافت پاسخ

 -10نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيک:

واحد مربوط:
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رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي وارده

ﻳﻚ

P0144-1

١

٢

ﺷﺮوع
ارﺑﺎب رﺟﻮع
اراﺋﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ

ﻳﻚ روز

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت

ﻳﻚ روز

ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ

ﻳﻚ روز

ﺧﻴﺮ

ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
اﻋﻼم دﻻﻳﻞ

ﻳﻚ روز

آﻳﺎ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ وزارت
ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ

ﻳﻚ روز

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ
ﻣﻼﺣﻈﻪ و دﺳﺘﻮر ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ

ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻧﺎﻣﻪ

١

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ

3

ﻳﻚ روز

ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﺟﻬﺖ اﺻﻼح
1

ﺧﻴﺮ

ﻳﻚ روز

ﻳﻚ روز

آﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ
اﻗﺪام و ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

دو روز

٢
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻗﺪام و اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﻪ ﺷﺪه
۴

ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3ﻣﺎه

ﻳﻚ روز

دو روز
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ﻳﻚ

P0144-1

٢

٢

4

ﻳﻚ روز

ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﻮل ﺟﻬﺖ اﺻﻼح

ﺧﻴﺮ

آﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺎﻧﻊ
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻠﻪ

٢

ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٣
ﭘﺎﻳﺎن

ﻳﻚ روز

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

(ریال)

مجوز
حقیقی

حقوقی

صدور
تمدید
اصالح
لغو

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترک با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتكميل شود

دولتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

(روز /ساعت)
الکترونیکی

1

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

هزینه

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

متقاضی مجوز

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

فرم شماره یک

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد

سایر

استعالم

***

مدارک مورد
نیاز

با ذکر
نام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** نام استعالم در توضيحات درج شود
*** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطالعات آن در توضيحات درج شود

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

