 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت:

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

تنظیم ،تایید و ابالغ آیین نامه های چهارگانهه هیه
امنههای ناناههااهها و مت آهها
پژوها و فناوری( م ضه

مهان  1قهان

اکاها

عه کا ر)

نام دستگاه اجرایی :مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نام دستگاه مادر :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شرح خدمت
نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

هها

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

تنظیم ،تایید و ابالغ  ،آییننامهها ،مورد تایید هیاتهای امناء و بخشنامههای مرتبط
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
حاکمیتی
ملی
تولد

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

نائم برنامه های ت

آمهه ،

،

تصدی گری
استانی

منطقه ای
آموزش عالی

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،پژوهش و فناوری
وابسته به وزارت عتف و سایر دستگاه های اجرایی.

مالیات

شهری
تامین
اجتماعی

کسب و کار

سالمت
ازدواج

تاسیسات شهری

بازنشستگی

بیمه
نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات
باالدستی

تقاضای گیرنده خدمت ( مصوبه
هیأت امنا)

فرارسیدن زمانی مشخص

مدارک و
گواهینامهها

روستایی
ثبت مالکیت
وفات

سایر

رخداد رویدادی مشخص

سایر... :
تشخیص دستگاه
مصوبات هیات امنای متناسب با آیین نامه مربوطه .در خصوص بخشنامه ها حسب نیاز دستگاه
قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  -قانون احکام دائمی برنامه های توسعهه
کشور-

 -5جزییات خدمت

آمار تهداد خدمت
گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه
خدمت:

کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت و سایر دستگاه های اجرایی خدمت
سال
فصل
ماه
گیرندگان در:
متغیر و متناسب با نوع کار
یکبار برای همیشه( تکرار در صورت نیاز به اصالح)
ندارد

 1بار در:

تواتر
تهداد بار مراجهه
حضوری
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گیرندگان
صفر
صفر
صفر
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :ندارد
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجهه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:

ذکر ضرورت
مراجهه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

=

در مرحله درخواست خدمت
درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی
غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجهه
حضوری

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها
)

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
د دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجهه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :ارسال مصوبه هیأت امنا
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

ذکر ضرورت
مراجهه حضوری

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

ضرورت تهیه نسخه اصلی با توشیح اصل آیین نامه توسط رئیس مرکز برای
دستگاههای مالی و نظارتی

الکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

-

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزینه)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

استهالم
الکترونیکی

اگر استهالم غیرالکترونیکی است،
استهالم توسط:

برخط
online
دستهای
(Batch
)

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

ذکر ضرورت مراجهه
حضوری

برخط
online

نام سامانه های دیگر

استهالم الکترونیکی

استهالم غیر
الکترونیکی

دستهای
()Batch

غیرالکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر :دریافت اصل آیین نامه توسط
دستگاه
فیلدهای موردتبادل

مراجهه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

دستگاه
مراجهه کننده
دستگاه
مراجهه کننده
دستگاه
مراجهه کننده

 -9عناوین
فرایندهای
خدمت

 -1دريافت صورتجلسات هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
-2هماهنگی با موسسات ذی ربط برای تهیه آیین نامه در قالب مورد تایید مرکز هیات های امنا( در صورت نیعاز :اخعذ پیشعنهادات بعرای اصعالحات
جزئی و موردی در آیین نامه تیپ)

 -3ابالغ آیین نامه های پیوست صورتجلسات( مصوبات) هیات های امنا به دبیرخانه های هیات های امنا
 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

هماهنگی با موسسات ذی ربط برای
تهیه آيین نامه در قالب مورد تايید
مرکز هیات های امنا؛

دريافت صورتجلسه هیات های امنای
مربوطه ؛

ابالغ آيین نامه های پیوست
صورتجلسات( مصوبات) هیات های امنا
به دبیرخانه های هیات های امنا

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده
فرم :لیلی آریان پور

تلفن82233572:

پست
الکترونیکaryanpoor_leila@yahoo.com:

واحد مربوط :مرکز هیأت های امنا و
هیأت های ممیزه

یآت اطال ا

مد

مج ،
کقیق

کق ق

تمدید
اصالح
غ

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

نو ت

4

اختصاص

3

ماترک *

2

ا اترونیا

1

(رو /،ا ت)
غیر ا اترونیا

ا تبار

آیین نامه)

(ریال)

صدور

ناظر

فرآیند مج ،

ت ضیحا

(مص به ،بخانامه،

مدارک م رن نیا،

متقاض مج ،

فرآیند

مراجع

،ما تقریب

فرآیند مج ،

ن ا مج ،

ن

مج ،

مآتندا

قان ن

مج ،های کقیق  ،کق ق و نو ت نر و،ارتخانه /ا،ما ......

هزینه

فر شمار یک

فر شمار نو
ن

فرآیند مج ،

فرآیند
،ما انجا

رنیف

ن ا ن تاا ا تعال
ش ند

م ارن

ایر

ا تعال

***

مدارک م رن
نیا،

با ذکر
نا **
1
2
3
4
5
6
7
8

** نام استهالم در توضیحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

مد

ا تبار

هزینه

کار

(ریال)

(رو/،
ا ت)

ا اترونیا

غیر
ا اترونیا

ت ضیحا

