
 بسمه تعالی
                                                                                     فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 4000 1001178:  خدمتشناسه  -2 يادار يفضاها و ساختمان ها يراهبر  :عنوان خدمت -1

3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 فارسسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان  نام دستگاه اجرایی: 

 سازمان برنامه و بودجه کشور نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

قانون مدیریت خدمات کشوري به منظور بهره برداري مطلوب از ساختمان هـاي اداري، تخصـیص  39 اجراي ماده شرح خدمت
ي دولتـی و فضاهاي مناسب اداري و کاهش هزینه هاي ناشی از تامین، بهـره بـرداري و نگهـداري سـاختمان هـا

اها و ارگروه ســاماندهی فضــکــ 1/4/90 مـورخ 206/7539بــه شــماره   شـوراي عــالیتسـریع در اجــراي مصــوبه 
 هاي اداري ساختمان

 نوع خدمت 
 

  )G2C( خدمت به شهروندان    
  )G2B( خدمت به کسب و کار    

نوع )G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی    
 

مخاطبین
   

 تصدي گري     حاکمیتی     ماهیت خدمت 
 روستایی     شهري     استانی     منطقه اي     ملی     سطح خدمت

 مالکیتثبت     تامین اجتماعی     کسب و کار    مالیات    سالمت   آموزش    تولد      رویداد مرتبط با:
 سایر   وفات   هامدارك و گواهینامه    بازنشستگی    ازدواج    بیمه    تاسیسات شهري     

 رخداد رویدادي مشخص      فرارسیدن زمانی مشخص    تقاضاي گیرنده خدمت         نحوه آغاز خدمت
 سایر:  ...     تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
 درخواست دستگاه خدمت گیرنده خدمت

 1/4/90 مورخ 206/7539به شماره   شوراي عالیمصوبه  باالدستیقوانین و مقررات 

5- 
جزییات 

خدمت
 

 در:       ماه        فصل          سال خدمت گیرنده ....                     آمار تعداد خدمت گیرندگان
  خدمت: ارایه زمان مدتمتوسط 

 سال ماه        فصل           بار در:       یک                           یکبار براي همیشه                        تواتر
  تعداد بار مراجعه حضوري

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)
   

   
   

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

 

 همه یا بخشی از آنس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن آدر
http://www.sada.mefa.ir 

 سامانه سادا نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
 الکترونیکی     

 
 (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    

 پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس        
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی      
 استانی      
 شهرستانی     

 

   
 

  

  

   



در مرحله درخواست خدمت
 

 الکترونیکی    
 

 (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی     
 استانی     
 شهرستانی     

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا  

ارتباط با دیگر دستگاه ها )
 الکترونیکی     

 
 )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
 (باذکرنحوه دسترسی) سایرپست الکترونیک                              

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه 
حضوري

  
 

درمرحله ارائه خدمت
 

 الکترونیکی    
 

 (برنامه کاربردي) تلفن همراه اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)             
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی     
 استانی     
 شهرستانی     

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
سامانه
 

ها 
(بانکهاي اطالعاتی) 

 در
دستگاه

 

 فیلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي دیگر

استعالم  استعالم الکترونیکی
غیر 

 الکترونیکی

برخط
 online

 

دسته
اي 

)
Batch
( 

ساختار دستگاه  تیریمد یسامانه مل
 ییاجرا يها

 یکشور در تمام ییاجرا يآمار ساختار موجود دستگاه ها
 يسطوح کشور

   

 يپست ها کیدستگاه ها به تفک یانسان يرویآمار ن رانیسامانه کارمند ا
 یسازمان

   

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
دستگاههاي دیگر

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه دیگر 
 دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر استعالم الکترونیکی
برخط :، استعالم توسطاست

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

و  يوزارت امور اقتصاد
 ییدارا

مرتبط  يها لدیف سادا
 يادار يبا فضاها

 دستگاه       
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    



 

9- 
عناوین فرایندهاي 

خدمت
 

     

  مستندات همراه به اجرایی دستگاههاي درخواست ارائه1- 
 بررسی درخواست ارائه شده در دبیرخانه کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان هاي اداري  2

 بازدید از محل مورد درخواست دستگاه اجرایی - 3
 تهیه گزارش درخواستهاي واصله از دستگاههاي اجرایی جهت طرح در کارگروه -4
 برگزاري کارگروه و بررسی درخواستها و مستندات تکمیلی - 5
 ارسال مصوبات کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان هاي اداري استان مبنی بر تصویب یا عدم تصویب درخواست به دستگاه اجرایی مرتبط -6

 نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10

 
 
 

 :الکترونیک پست  :تلفن  :فرم کننده تکمیل خانوادگی نام و نام
 

  :مربوط واحد


