كد مدرك :

ﺟﻤﮭﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﯾﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﺸﻮر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﮭران

شناسنامه خدمت

 -1عنوان خدمت :ارائه اطالعات آماری نقاط جمعیتی

 -2شناسه خدمت 10031097107 :

بازنگري01 :

 -3ارائه دهنده
خدمت

صفحه  1از 1

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﮭران
نام دستگاه مادر :مرکز آمار ایران و سازمان نقشه برداری کشور
با اتصال اقالم اطالعات توصیفی نتایج سرشماری سال  1395به الیه های اطالعات مکانی نقاط
شرح خدمت

جمعیتی (شهرها و آبادیه) ،اطالعات آماری نقاط جمعیتی بصورت اتصال یافته به الیه های اطالعات

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت

حاکمیتی
ملی

 -6نحوه دسترسی به
خدمت

آموزش

سالمت

دستگاه های اجرایی -مراکز علمی و پژوهشی -
پیمانکاران و مشاوران -عموم مردم
تصدی گری
استانی

منطقه ای

تولد

مالیات

کسب و
کار

ازدواج

بازنشستگی

رویداد مرتبط با:

نحوه آغاز خدمت

 -5جزییات خدمت

نوع مخاطبین

مکانی قابل به منظور انجام تجزیه و تحلیل مکانی جمعیت قابل ارائه است.

تاسیسات شهری

بیمه

تقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر... :

شهری

روستایی

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

مدارک و گواهینامه-
ها

وفات

رخداد رویدادی مشخص

مدارک الزم برای انجام خدمت

تصویر درخواست کتبی خدمت گیرنده که در سامانه بارگذاری می گردد

قوانین و مقررات باالدستی

دستور العمل های مرکز آمار ایران ،سازمان نقشه برداری کشورو معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

آمار تعداد خدمت گیرندگان

میانگین

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

سه روز کاری
یکبار برای همیشه

میانگین  2بار در:

تعداد بار مراجعه حضوری

حداکثر  2بار حداقل صفر
مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

تواتر

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

پنج نفر  .خدمت گیرندگان در:

ماه

سایر

فصل
ماه

سال
فصل

سال
پرداخت بصورت الکترونیک

نقشه روستایی برای هر کیلومتر مربع
100ریال

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن:
مراحل خدمت

نوع ارائه

سامانه درخواست اطالعات آماری نقاط جمعیتی
رسانه ارتباطی خدمت

