بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :حمايت مالي ساالنه از انجمن هاي علمي كشور

 -2شناسه خدمت 18042312102

نام دستگاه اجرايي :كمیسیون انجمن هاي علمي ايران
نام دستگاه مادر :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري اطالعات

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت
نوع خدمت

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

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

حاكمیتي
روستايي
شهري
منطقه اي
ملي
كسب و كار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعي
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهري
رخداد رويدادي مشخص
فرارسیدن زماني مشخص
تقاضاي گیرنده خدمت
ساير... :
تشخیص دستگاه
 .1دريافت روزنامه رسمي مبني برثبت انجمن از انجمن مربوطه
 .2دريافت شماره حساب ،شماره شبا ،اسم شعبه ،كد شعبه از انجمن مربوطه
 .3دريافت شناسه ملي انجمن مربوطه

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت

 -5جزيیات خدمت

قوانین و مقررات
باالدستي

 -۶نحوه دسترسي به
خدمت

فراهم ساختن تسهیالت مالي الزم در راستاي حمايت از انجمن هاي علمي غیرپزشکي كشور
اعضاء هئیت علمي دانشگاهي ،محقیقن ،انديشمندان،
دانشجويان ،فعالین صنعت
تصدي گري
استاني

مصوبه جلسه  2۶2شوراي عالي انقالب فرهنگي
قانون اهداف ،وظايف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
آيیننامه نحوه تشکیل و شرح وظايف كمیسیون انجمنهاي علمي ايران

آمار تعداد خدمت
گیرندگان

 3۶0خدمت گیرندگان در:

متوسط مدت زمان ارايه
خدمت:

دو ماه

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

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

( اين فیلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تکمیل مي شود).

ماه

فصل

يکبار براي همیشه
مبلغ(مبالغ)

سال

 1بار در:

ماه

شماره حساب (هاي) بانکي

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از
آن:
نوع ارائه
مراحل خدمت

رسانه ارتباطي خدمت

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

در مرحله درخواست خدمت
درمرحله ارائه خدمت

غیرالکترونیکي

بررسي توسط كارشناس و تايید توسط دبیر كمیسیون

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پیام كوتاه

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:
فیلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم
استعالم الکترونیکي
غیر
الکترونیکي

برخط
online

نام سامانه هاي ديگر

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

غیرالکترونیکي

الکترونیکي
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نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه

فیلدهاي

مبلغ

استعالم الکترونیکي اگر استعالم غیرالکترونیکي
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 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتي) در دستگاه

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

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

الکترونیکي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

غیرالکترونیکي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونیکي

دستهاي
()Batch

غیرالکترونیکي

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
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 الکترونیک
پیام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
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 الکترونیک
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الکترونیکي

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پیام كوتاه

 -9عناوين
فرايندهاي خدمت

موردتبادل

برخط
online
دستهاي
()Batch

ديگر

(درصورت
پرداخت
هزينه)
-

است ،استعالم توسط:

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 .1بهروز رساني بانک اطالعات بانکي و بانک اطالعات رياست هیئت مديره
 .2بررسي الزامات قانوني تخصیص بودجه

 .3بررسي و ارائه پیشنهادات جهت تقسیم بودجه
 .4ارسال مبلغ پیشنهادي و اطالعات انجمن به ذيحسابي
 -10نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

حمایت مالی

دریافت امتیاز نهایی ارزیابی

بررس مدارك حساب

تهیه لیست واریزي

تایید دبیر و ارسال به
واحد بودجه

نام و نام خانوادگي تکمیل كننده فرم :فرشته خیل
فرهنگ

تلفن82233585 :

پست الکترونیک:
Isac.msrt@gm
ail.com

واحد مربوط:صدور مجوز تاسیس انجمن علمي

