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3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 فارسسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان  نام دستگاه اجرایی: 

 سازمان برنامه و بودجه کشور نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

و برنامه جامع اصالح  ينقشه راه اصالح نظام ادار ،ياصالح نظام ادار يبرنامه ها یکل ياستهایس يبه منظور اجرا شرح خدمت
 گردد. یم شیپا یو اختصاص یدر ابعاد عموم ییاجرا يعملکرد دستگاه ها ينظام ادار

 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 
 خدمت

و  يفناور ،یانسان يرویشامل ساختار، ن ییاجرا يشده دستگاه ها یبروزرسان ينظام ادار هیپا آمار و اطالعات
 يمورد ینظارت ي، گزارش هاعملکرد تیریمدمصوب مستندات عملکرد مندرج در سامانه  يراهبردها و برنامه ها

 در طول سال.
 عملکرد از مرکز یابیارز يو مقررات و بخشنامه ها نیقوان هیکل باالدستیقوانین و مقررات 

5- 
جزییات 

خدمت
 

 در:       ماه        فصل          سال خدمت گیرنده 64                    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 آنآدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن 
https://amalkard.aro.gov.ir/ 

 تسماسامانه  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     

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

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

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

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

 مراجعه به دستگاه:
 ملی      
 استانی      
 شهرستانی     

 

   
 

  

  

   

https://amalkard.aro.gov.ir/
https://amalkard.aro.gov.ir/


در مرحله درخواست خدمت
 

 الکترونیکی    
 

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

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

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
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    
 سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه 
حضوري

  
 

درمرحله ارائه خدمت
 

 الکترونیکی    
 

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

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

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
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
( 

     سامانه سامد
     ساداسامانه 

     سامانه ستاد اقامه نماز

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 :است، استعالم توسط

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    

 دستگاه          
 کننده مراجعه    



 

9- 
عناوین فرایندهاي خدمت

 
    

  ییدستگاه اجرا يبرا یو اختصاص یعموم يها شاخص ارسال
  ییاجرا يکارشناسان دستگاه ها يبرا یکارگاه آموزش يبرگزار

 به همراه مستندات مربوطه  ییاجرا يدستگاه ها یو اختصاص یعموم ياز بعد شاخص ها یابیخود ارز جهینت افتیدر
 توسط کارشناسان  یو اختصاص یعموم ياز بعد شاخص ها ییمستندات دستگاه اجرا یبررس

 برتر  يانتخاب دستگاه ها تهیمستندات دستگاه در کم یبررس جیطرح نتا
 استان  تیریتوسعه مد يراهبر يدر شورا یابیارز جیطرح نتا

 کشور  يزیو برنامه ر تیریسازمان مد یانسان هیو سرما تیریبه معاونت توسعه مد جیارسال نتا

 نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10

 
 
 


