بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت:

18082323100

عقد اسناد (تفاهم نامه ،موافقت نامه ،برنامه اجرایی،
صورتجلسه و ) ..همکاری با همتایان و سازمان های

خدمت

نام دستگاه اجرایی:مركز همكاري هاي علمي بين المللي
نام دستگاه مادر :وزارت علوم تحقيقات و فناوري

شرح خدمت
نوع خدمت

عقد اسناد با سازمان های علمی بين المللی میتواند با شعبات داخل كشور نيز صورت گيرد
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های
دولتی()G2G

ماهيت خدمت
سطح خدمت

 -4مشخصات خدمت

رویداد مرتبط با:

حاكميتی

󠄾 تصدی گری

 ملی و بين المللی
تولد


آموزش

منطقه ای

استانی

روستایی

شهری

سالمت

ماليات

كسب و كار

تامين اجتماعی

بيمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهينامهها

تاسيسات شهری
نحوه آغاز خدمت

وزارت عتف و نهاد های وابسته

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده

علمی بین المللی خارج از کشور

 تقاضای گيرنده

فرارسيدن زمانی مشخص

ثبت مالكيت
وفات

رخداد رویدادی مشخص

خدمت
تشخيص دستگاه

سایر... :

مدارک الزم برای انجام

-

متن پيش نویس

خدمت

-

پيشنهاد طرف خارجی

-

پيشنهاد وزارت امور خارجه

قوانين و مقررات باالدستی

برنامه های توسعه اقتصادی ،فرهنگی  ...منتهی به برنامه ششم
قانون اهداف وظائف و تشكيالت وزارت عتف مصوب13
افق 1404
نقشه جامع علمی كشور
برنامه ابالغی اقتصاد مقاومتی به وزارت عتف

 -5جزیيات خدمت

شرح وظایف مركز
آمار تعداد خدمت

 . . .خدمت گيرندگان در:

گيرندگان

حدود  10فقره

متوسط مدت زمان ارایه

بازه زمانی از یكماه تا چندین ماه

خدمت:

تواتر

ماه

یكبار برای هميشه محدودیتی ندارد

فصل

سال

یک بار در:

ماه

فصل

سال

سایر

تعداد بار مراجعه حضوری

یكبار برای دریافت نامه صادر شده

هزینه ارایه خدمت(ریال) به

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانكی

پرداخت بصورت الكترونيک

خدمت گيرندگان
...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از آن
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از
آن:
مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه

در مرحله اطالع رسانی خدمت

󠄾
الكترونيكی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونيک

تلفن همراه (برنامه كاربردی)
ارسال پستی

تلفن گویا یا مركز تماس

سایر(باذكرنحوه دسترسی) ارسال نامه از طریق  erpبه كليه دانشگاه ها و مراكز
پژوهشی

 -6نحوه دسترسی به خدمت

ذكر ضرورت مراجعه

حضوری

غيرالكترونيكی

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی

پست الكترونيک
تلفن گویا یا مركز تماس

پيام كوتاه

در مرحله درخواست خدمت

دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)

ذكر ضرورت مراجعه

حضوری

غيرالكترونيكی

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

جهت احراز اصالت مدرک

ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی

 الكترونيكی  اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP

ذكر

)

غيرالكترونيكی

ضرورت

پست الكترونيک

مراجعه

مرحله توليد خدمت

تلفن همراه (برنامه كاربردی)
ارسال پستی

حضوری

(فرایند داخل دستگاه یا

مراجعه به دستگاه:
ملی

 الكترونيكی  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

ارتباط با دیگر دستگاه ها

پيام كوتاه

سایر (باذكرنحوه دسترسی)

 الكترونيكی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

تلفن همراه (برنامه كاربردی)

 پست الكترونيک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مركز تماس

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان

حضوری

جهت احراز اصالت فرد
󠄾 جهت احراز اصالت مدرک

󠄾 ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی
شهرستانی

 سایر:

استعالم الكترونيكی

فيلدهای موردتبادل

دستگاه

برخط

نام سامانه های دیگر

مراجعه به دستگاه:

الكترونيكی

󠄾
󠄾
󠄾

پرداخت
هزینه)

سفارت خانه ها
وزارت امور خارجه
سازمان فرهنگ و
 -1هماهنگی با وزرات امور خارجه

خدمت

 -2تبادل با همتای غير ایرانی یا سازمان های علمی بين المللی
 -3اخذ موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 -4امضا سند

برخط

(درصورت

الكترونيكی

online
دستهای

دیگر

موردتبادل

مبلغ

استعالم

اگر استعالم غيرالكترونيكی
است ،استعالم توسط:

()Batch

نام سامانه های دستگاه

فيلدهای

ارتباطات اسالمی

 -9عناوین فرایندهای

استعالم غير

󠄾

نام دستگاه دیگر

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

online



غيرالكترونيكی

ذكر ضرورت مراجعه

سایر(باذكرنحوه دسترسی)  ( erp -اتوماسيون اداري)

دستهای

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

دفاتر پيشخوان

()Batch

درمرحله ارائه خدمت

پيام كوتاه

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

نام و نام خانوادگی تكميل كننده فرم:

تلفن:

حسن کالته

82234229

پست الكترونيک:

واحد مربوط:
مركز همكاری های علمی بين المللی

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

ردیف

مدت اعتبار

آیین نامه)

(ریال)

مجوز

صدور

ع

فرآیند مجوز

مجوز

ناظر

(روز /ساعت)

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

صدور

مصوب13

تشكيالت وزارت عتف

قانون اهداف وظائف و

دانشگاه  +پذیرش مقاله

خالصه مقاله  +معرفی نامه

*

س

تمدید
اصالح
لغو

4

كنفرانس های علمی

كنفران

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتكميل شود

*

3

شركت و ارائه مقاله در

تاریخ

امور
خارجه

 2روز

2

خانه ها برای دریافت ویزا برای

از

وزارت

غیر

صدور معرفی نامه به سفارت

الکترونیکی
الکترونیکی

1

تا قبل

*

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

هزینه

متقاضی

فرآیند

مراج

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

***

با ذکر
نام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** نام استعالم در توضيحات درج شود

مدارک مورد

مدت

هزینه

کار

نیاز

اعتبار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضيحات درج شود

