وزارت کشور

خدمات
دفتر فني ،امور عمراني و حمل و نقل
و ترافيك

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

فهرست
صفحه

عنوان
شناسنامه خدمات
دفتر فني  ،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك

 -صدور مجوز انتقال تاکسی درون شهري غير از کالنشهرها

127

 -رسيدگی به شکایت پيمانکاران در فرآیند انجام مناقصه هاي عمرانی

131

دفتر فني ،امور عمراني
و حمل و نقل و ترافيك

4

شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :صدور مجوز انتقال تاکسی درون شهري غير از کالنشهرها  -2شناسه خدمت
 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکميل می شود).

نام دستگاه اجرایی :استانداري  -دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك
نام دستگاه مادر :وزارت کشور

نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گيرندگان

 -5جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

نوع مخاطبين

شرح خدمت :در صورتی که فردي متقاضی انتقال تاکسی درون شهري از شهري به شهر دیگر باشد می بایست بر اساس این فرآیند عمل نماید.
رانندگان تاکسی

تصدي گري
استانی

حاکميتی
روستایی
شهري
منطقه اي
ملی
کسب و کار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعی
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
در خواست متقاضی (ارائه دالیل توجيهی متقاضی)
دستورالعمل اجرایی جا به جایی تاکسی وزارت کشور شماره  99046/1 /3 /37مورخ 89/6/31
متغير خدمت گيرندگان در:
حداکثر سی روز
یکبار براي هميشه

ماه

مبلغ(مبالغ)

فصل

سال
 . . .بار در:

شماره حساب (هاي) بانکی

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيك

-

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيك
پيام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی/
سایر:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسی به خدمت

www.

5

در مرحله درخواست خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه
ها )

غيرالکترونيکی

نام سامانه هاي دیگر

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونيکی
غير
الکترونيکی

-

-

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم الکترونيکی اگر استعالم غيرالکترونيکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

برخط
online
دستهاي
()Batch

-

نام دستگاه دیگر

-8ارتباط خدمت با سایر
دستگاههاي دیگر

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی
پيام کوتاه

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

غيرالکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونيك

دستهاي
()Batch

الکترونيکی

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی
پيام کوتاه

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
6

 -9عناوین
فرایندهاي خدمت

دستگاه
مراجعه کننده

-1
-2

-3
....
 -10نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت

ارسال تقاضا به شهرداري
مقصد

ارسال تقاضاي مورد نظر به
شهرداري مربوطه

اعالم موافقت
شهرداري مقصد

عدم اعالم موافقت
شهرداري مقصد
پایان

شروع:
مراجعه متقاضی به شوراي
شهر مربوطه

انجام انتقال
پایان

نام و نام خانوادگی تکميل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونيك:

واحد مربوط:

7

شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :رسيدگی به شکایت پيمانکاران در فرآیند انجام
مناقصه هاي عمرانی
 -3ارائه دهنده
خدمت

 -2شناسه خدمت
( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکميل می شود).

نام دستگاه اجرایی :استانداري -دفتر فنی ،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك
نام دستگاه مادر :وزارت کشور

نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گيرندگان

 -5جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

نوع مخاطبين

شرح خدمت :رسيدگی به شکایات پيمانکاران در مورد عدم رعایت قانون برگزاري مناقصات در انتخاب پيمانکار برنده مناقصه
پيمانکاران و دستگاه هاي اجرایی
تصدي گري
استانی

حاکميتی
روستایی
شهري
منطقه اي
ملی
کسب و کار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعی
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
مکاتبه شاکی و اسناد و مدارک مربوطه
قانون رسيدگی به شکایات مناقصات
100مورد در:
یك ماه
یکبار براي هميشه
 2بار
مبلغ(مبالغ)

ماه

فصل

سال
 . . .بار در:
شماره حساب (هاي) بانکی

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيك

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيك
پيام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 -6نحوه دسترسی به خدمت

www.
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در مرحله درخواست خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه
ها )
نام سامانه هاي دیگر

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونيکی
غير
الکترونيکی

دادگستري
امور دارایی و اقتصادي

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم الکترونيکی اگر استعالم غيرالکترونيکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه دیگر

-8ارتباط خدمت با سایر
دستگاههاي دیگر

غيرالکترونيکی

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی
پيام کوتاه

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

غيرالکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونيکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونيك

دستهاي
()Batch

الکترونيکی

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی
پيام کوتاه

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
9

دستگاه
مراجعه کننده

 -9عناوین فرایندهاي خدمت

-1درخواست متقاضی به دبير خانه رسيدگی به شکایات مناقصه
 -2بررسی درخواست توسط دبيرخانه
 -3تشکيل کارگروه رسيدگی به شکایات مناقصات
 -4اعالم نتيجه به دستگاه هاي اجرایی و متقاضيان

 -10نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت

شروع

درخواست متقاضی به دبيرخانه رسيدگی به
شکایات مناقصات

بررسی درخواست توسط دبيرخانه

تشکيل کارگروه رسيدگی به شکایات مناقصات

اعالم نتيجه به دستگاه هاي اجرایی و متقاضيان

پایان

نام و نام خانوادگی تکميل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونيك:

واحد مربوط:

10

