وزارت کشور

خدمات

دفتر امور شهري و شوراها

معاونت توسعه مديريت و منابع
دفتر تشكيالت و بهبود روشها
استانداري هاي سراسر كشور
دي 1396
ويرايش اول

فهرست
صفحه

عنوان
شناسنامه خدمات
دفتر امور شهري و شوراها

 -بررسي و تاييد حكم شهرداران (شهراي كمتر از  200هزار نفر)

135

 -درجه بندي شهرداري ها

142

دفتر امور شهري و شوراها
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شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرايي :استانداري -دفتر امور شهري و شوراها
نام دستگاه مادر :وزارت كشور
شرح خدمت

 -4مشخصات 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

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي()G2G

منتخبين شوراي اسالمي شهر براي تصدي شهردار

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
كپي مدارک( شناسنامه -كارت ملي -مدرک تحصيلي -پايان خدمت -حكم كارگزيني) -فرم تكميل شده شرايط
احراز  4 +قطعه عكس -مصوبه شوراي شهر -معرفي شهردار توسط رئيس شوراي شهر به استانداري-گواهي
سالمت-گواهي عدم سوء پيشينه
تبصره  3ذيل ماده  80قانون شوراها
آئين نامه اجرائي شماره  39956ت  18369مورخ  77/6/18هيات محترم وزيران در خصوص شرايط احراز سمت
شهردار
ماه

فصل

سال متناسب با تعداد شهرهاي هر استان

خدمت گيرندگان در:
 10روز
يكبار براي هميشه حسب درخواست شورا یکبار برای هر مورد در:
يک بار
شماره حساب (هاي) بانكي
مبلغ(مبالغ)
-

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:

از آنجا كه در سال 1378فعاليت شوراهاي اسالمي شروع شد و سعي گرديده رابطه دولت محلي و شهرداري بوجود
آيد كه در پي اين موضوع سعي شده كه كارايي حداكثري شوراها بوجود آيد از اين رو باستناد مصوبه شهريورماه
سال  1377هيات محترم وزيران در خصوص شرايط احراز تصدي سمت شهردار ،دفتر امور شهري و شوراهاي
استانداريها پس از كسب مجوزهاي الزم از دستگاه هاي ذيربط سعي در صدور حكم انتصاب شهردار ( شهرهاي
كمتر از  200هزار نفر) پس از كسب مجوزهاي الزم از دستگاه هاي ذيربط با امضاء استاندار را دارد.

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :بررسي و تاييد حكم شهرداران ( شهرهاي كمتر از 200
هزار نفر)

 -2شناسه خدمت
( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود).

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:
نوع ارائه
مراحل خدمت

www.
رسانه ارتباطي خدمت
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در مرحله درخواست خدمت
 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانكهاي اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الكترونيكي

نام سامانه هاي ديگر

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

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

غيرالكترونيكي

براي مصاحبه و تأييد شرايط احراز سمت شهردار

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پيام كوتاه

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)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:
فيلدهاي موردتبادل

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الكترونيكي

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم
استعالم الكترونيكي
غير
الكترونيكي

برخط
online

غيرالكترونيكي

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونيک
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 :ارسال فيزيكي
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:
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذكرنحوه دسترسي)
پست الكترونيک

دستهاي
()Batch

الكترونيكي

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پيام كوتاه
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-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر
 -9عناوين فرايندهاي
خدمت

اداره كل اطالعات استان

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

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

مدارک پيوستي
جهت استعالم

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -1مصوبه شوراي شهر
 -2بررسي مدارک براساس شرايط احراز سمت شهردار و مطابقت با آئين نامه انتخاب سمت شهرداران
-3
-4
-5
-6

مصاحبه حضوري شهردار پيشنهادي
اخذ استعالمات از مراجع ذيربط از طريق اداره كل حراست
گزارش تأييد يا رد شرايط احراز سمت شهردار به استاندار توسط حوزه معاونت عمراني
امضاء حكم شهردار پس از تأييد از مراجع ذيربط با امضاء استاندار
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 -10نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

بررسي مدارک براساس شرايط احراز توسط

مصوبه شوراي شهر و

كارشناس مربوطه

معرفي از طريق رئيس
شوراي شهر

مصاحبه حضوري شهردار پيشنهادي

اخذ استعالمات از مراجع ذيربط

گزارش تأئيد يا رد شرايط احراز سمت شهردار
به استاندار

امضاء حكم شهردار توسط استاندار

پايان

نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيک:

واحد مربوط:
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شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :درجه بندي شهرداري ها
نام دستگاه اجرايي :استانداري -دفتر امور شهري و شوراها
نام دستگاه مادر :وزارت كشور
شرح خدمت

 -4مشخصات 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

 -5جزييات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان

از آنجايي كه شهرها هم از لحاظ موقعيت تقسيمات كشوري و هم از لحاظ جمعيت در حال تغيير مي باشند كه اين
در درآمد مستمر و خالص شهرداريها تاثير گذار بوده كه براين اساس دفتر امور شهري و شوراها هم باستناد قانون
شهرداريها مصوب  1334/4/11و دستورالعمل  2762مورخ  94/1/29سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به
دنبال تعيين و ارتقاء درجه شهرداريها مي باشد.
شهرداري ها
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي()G2G

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود).

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
آخرين درجه شهرداري -ميانگين تفريغ بودجه  3سال آخر  -آخرين جمعيت شهر طبق آمار و نفوس مسكن -ارائه
گزارش توجيهات شهرداري براي ارتقاء درجه
دستورالعمل ارتقاء درجه شهرداري ها ابالغي از سوي سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور
ماه

فصل

سال

 25خدمت گيرندگان در:
دو ماه
فصل
در :ماه
يكبار براي هميشه ( هر  5سال يكبار)
ندارد
شماره حساب (هاي) بانكي
مبلغ(مبالغ)
-

سال

پرداخت بصورت الكترونيک

www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونيكي
ارسال پستي
پست الكترونيک
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
ساير(باذكرنحوه دسترسي) اتوماسيون بريد

در مرحله اطالع
رساني خدمت

 -6نحوه دسترسي به خدمت

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

الكترونيكي

غيرالكترونيكي

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پيام كوتاه

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)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير :اعالم پاسخ درجه بندي
فيلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم
استعالم الكترونيكي
غير
الكترونيكي

برخط
online

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

نام سامانه هاي ديگر

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

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

الكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الكترونيكي

-8ارتباط خدمت
با ساير
دستگاههاي
ديگر

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

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

دستهاي
()Batch

غيرالكترونيكي

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:
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (باذكرنحوه دسترسي)
پست الكترونيک

10

 -9عناوين فرايندهاي
خدمت

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -1شهرداري ها در سامانه درجه بندي اطالعات مورد نياز را تكميل نمايند
 -2مدارک مورد نياز را به استانداري ارسال ميگردد.
 -3استانداري احراز مدارک را بررسي و از طريق سامانه تأييد مي نمايد.
 -4مدارک به سازمان شهرداري ها ارسال و سازمان ضمن دريافت آن به صورت الكترونيكي بررسي و پس از صحت آن با امضاء جناب
وزير درجه ارتقا يافته ابالغ ميگردد.
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 -10نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

ارسال مدارک توسط استانداري به وزارت
شروع

كشور

ارسال مدارک در صورت تأييد به دفتر
شوراهاي وزارت كشور

در صورت تأييد وزارت كشور

امضاء ارتقاء درجه توسط وزير كشور و ابالغ به
شهرداري مربوطه

پايان

نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيک:

واحد مربوط:
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