پیوست( )5مستندسازی و تکمیل شناسنامه خدمات منتخب
 -1عنوان خدمت:
برگزاري جلسات كميته فني و كميسيون ماده پنج

 -4مشخصات خدمت

( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور تکميل مي شود).

نام دستگاه اجرایي:اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي -واحد شهرسازي و معماري
نام دستگاه مادر :وزرات راه و شهرسازي
شرح خدمت

درخصوص تغيير كاربري و گذربندي در محدوده خدماتي شهر بجنورد

نوع خدمت

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

ماهيت خدمت

حاكميتي

سطح خدمت

ملي

رویداد مرتبط با:

تولد

نحوه آغاز خدمت

خدمت به عموم مردم و دستگاه هاي اجرایي

نوع مخاطبين

 -3ارائه
دهنده خدمت

 -2شناسه خدمت

تصدي گري
منطقه اي

شهري

استاني

سالمت

ماليات

كسب و كار

تامين اجتماعي

تاسيسات شهري

بيمه

ازدواج

بازنشستگي

مدارک وگواهينامهها

تقاضاي گيرنده خدمت

فرارسيدن زماني مشخص

تشخيص دستگاه

سایر... :

آموزش

روستایي
ثبت مالکيت
سایر

وفات

رخداد رویدادي مشخص

مدارک الزم براي انجام
خدمت

درخواست شهرداري مركزي و منطقه -موقيت ملك در طرح جامع و تفصيلي -سند مالکيت – گزارش بازدید
شهرداري – مختصات جغرافيایي

قوانين و مقررات باالدستي

ضوابط طرح جامع و تفصيلي  -كاربري و گذربندي طرح جامع و تفصيلي

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 70خدمت گيرندگان در:

ماه

فصل

سال

یکبار براي هميشه

تواتر

 . . .بار در:

ماه

فصل

سال

تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانکي

پرداخت بصورت الکترونيك

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه یا بخشي از آن

 -6نحوه
دسترسي به
خدمت

 -5جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

www.

در مرحله اطالع
رساني خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه یا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکي
ارسال پستي
پست الکترونيك
پيام كوتاه
تلفن گویا یا مركز تماس
سایر(باذكرنحوه دسترسي)

دنباله پیوست ( )5مستندسازی و تکمیل شناسنامه خدمات منتخب
 -2شناسنامه خدمت
( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود)

-1عنوان خدمت
 -3ارائه

نام دستگاه اجرایي :اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي -واحد شهرسازي و معماري

دهنده
خدمت

نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي
غيرالکترونيکي

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
ذكر ضرورت
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
مراجعه حضوري
شهرستاني
سایر:
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونيك
پيام كوتاه
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
ذكر ضرورت
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
مراجعه حضوري
شهرستاني
سایر:
اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذكرنحوه دسترسي)
پست الکترونيك

غيرالکترونيکي

ارائه مدارک و توضيحات الزم درخصوص درخواست

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

در مرحله درخواست خدمت

الکترونيکي

غيرالکترونيکي

الکترونيکي

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه
ها (بانکهاي اطالعاتي) در
دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکي

نام سامانه هاي دیگر

غيرالکترونيکي

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستي
پيام كوتاه

اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
ذكر ضرورت
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
مراجعه حضوري
سایر:
فيلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم
استعالم الکترونيکي
دستهاي
غير
برخط
)
Batch
(
الکترونيکي
online

دنباله پیوست ( )5مستندسازی و تکمیل شناسنامه خدمات منتخب
 -2شناسنامه خدمت:

 -1عنوان خدمت :كميسيون ماده پنج

( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور تکميل مي گردد)

 -9عناوین
فرایندهاي خدمت

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههاي دیگر

 -3ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي
نام دستگاه اجرایي :اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي -واحد شهرسازي و معماري

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

شهرداري
ميراث فرهنگي

 -1بررسي كارشناسي پرونده كميسيون ماده پنج در دبيرخانه كميسيون
 -2پيگيري و ارجاع بر اساس نظريه كميته فني
 -3تنظيم صورت جلسه

....

استعالم الکترونيکي اگر استعالم غيرالکترونيکي
مبلغ
برخط
دستهاي است ،استعالم توسط:
(درصورت
online
()Batch
پرداخت
هزینه)
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -10نمودار ارتباطي فرایندهاي خدمت

شروع

مراجعه و ارائه درخواست
متقاضي به شهرداري منطقه
ارسال پرونده از سوي شهرداري
به دبيرخانه
دريافت مدارك از متقاضي و
تشكيل پرونده
ارسال پرونده به همراه نامه درخواست
شهرداري به اداره راه و شهرسازي

ارجاع پرونده از
جانب ساير
اعضاي كميسيون
ماده پنج (
استانداري
،ميراث ،جهاد
كشاورزي ،راه و
شهرسازي)

ثبت در دبير خانه و بعد ارجاع به دبيرخانه كميسيون ماده پنج
توسط مدير شهرسازي (يك ساعت)

پرونده هاي ناقص ،
و عودت به
شهرداري جهت
تكميل

بررسي كارشناسي پرونده كميسيون ماده پنج در
دبيرخانه كميسيون(دوروز كاري)

پيگيري و ارجاع بر
اساس نظريه كميته فني
( دو روز كاري)

طرح دركميته فني (كارشناسي) كميسيون ماده پنچ
ودرج در نظر كميته فني در فرم مربوطه و تاييد
اعضاي كميته فني( يك روز كاري)

بررسي پرونده
هاي مربوط به
ترافيك در جلسات
كارشناسي و
نهايي ترافيك
شهرستان

طرح پرونده در كميسيون ماده پنج(يك روز كاري)
تصميم گيري و درج در نظر كميسيون در فرم
مخصوص( يك روز كاري)
تنظيم صورت جلسه( دوروز كاري)

ابالغ صورت جلسه به وزرات متبوع – شهرداري – استانداري

اجراي مصوبه كميسيون ماده
پنج بعد سه هفته كاري از
تاريخ ايالغ به وزارت متبوع

(يك روز كاري)

نام و نام خانوادگي تکميل كننده فرم :وحيد امامي

تلفن:

فرآیند بررسی پرونده های تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5

پست الکترونيك:

واحد مربوط :شهرسازي و معماري

