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 فرم شناسنامه خدمت 

 10011776000: شناسه خدمت -2 استان ییاجرا یهاعملکرد ساالنه دستگاه یابیارز :عنوان خدمت -1
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ارائه 
دهنده 

ت
خدم

 
 ریزی استان تهرانبرنامهمدیریت و سازمان  نام دستگاه اجرایی:

 اداری و استخدامی کشورسازمان  نام دستگاه مادر:
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ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 مشخص یدوره ا یدر سطح استان ط ییاجرا یهادر خصوص عملکرد دستگاه یگذارو ارزش یریگسنجش، اندازه شرح خدمت

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

نوع
 

مخاطبین
 

 استان  ییاجرا یهادستگاه
سازمان  ،یمل ییاجرا یهامان برنامه و بودجه کشور، دستگاهاستان مانند ساز ینظارت یهادستگاه

 یاستاندار ، یو استخدام یادار

 تصدی گری         حاکمیتی     ماهیت خدمت 

 روستایی     شهری     استانی     منطقه ای     ملی      سطح خدمت

 یاصالح نظام ادار یبرنامه ها سایر:  رویداد مرتبط با:

 نحوه آغاز خدمت
       تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص رخداد رویدادی مشخص 

    تشخیص دستگاه     ...  :سایر 

مدارک الزم برای 
 انجام خدمت

 یو اختصاص یعموم یهااساس عملکرد ساالنه آنها در شاخصاستان بر  ییاجرا یهاستندات اقدامات انجام شده دستگاهم

قوانین و مقررات 
 باالدستی

قانون  82و  81مواد  یینامه اجرا نییآ 3بند الف و ب ماده ، (یادار یعال یشورا 20/01/1393مورخ  560/93/206)موضوع مصوبه شماره  ینقشه اصالح راه نظام ادار
 ییاجرا ندیبخشنامه فرا، (یادار یعال یشورا 14/06/1397مورخ  302596ه شمار مصوبه موضوع) دوم دور – یبرنامه اصالح نظام ادار، یخدمات کشور تیریمد
 یعموم یشاخص ها یابیارز ینامه استان وهیش، عملکرد ساالنه یابیارز
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ت
ت خدم

جزییا
 

تعداد خدمت آمار 
 گیرندگان

 سال فصل          ماه        در:        دستگاه اجرایی 64  
 

 زمان متوسط مدت
 خدمت: ارایه

 ماه 4

 سال  فصل          ماه       یکبار برای همیشه                           یک  بار در:            تواتر

 تعدادبار مراجعه
 حضوری

 ندارد. یبه مراجعه حضور یازین

هزینه ارایه 
خدمت)ریال( به 

 *خدمت گیرندگان

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

-   

-   

-   

 گردد. ینم افتیارائه خدمت در یبرا یانهیهز-*
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ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 www.arzyabi.aro.gov.ir: صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در آدر

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی 
 از آن:

 تسما -عملکرد دولت تیرمدی جامع سامانه  

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

ت
الع رسانی خدم

در مرحله اط
 

   الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                          پست الکترونیک    پستیارسال 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

     )سایر)باذکرنحوه دسترسی 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 
ی

ضور
مراجعه ح

 

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

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 

   شهرستانی 

ت
ت خدم

در مرحله درخواس
 

   الکترونیکی 
 

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

     (ی)باذکرنحوه دسترسریسا 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 
ی

ضور
مراجعه ح

 

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

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 

ت
مرحله تولید خدم

 
)فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با 

دیگر دستگاه ها (*
 

   الکترونیکی 
 

     مانند درگاه دستگاه(      ینترنتیا( 

     مانند ا ینترانتیا(ایدستگاه  یداخل نترانتی ERP) ) 
     کیپست الکترون                

     ( ی)باذکرنحوه دسترس ریسا 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 

مراجعه 

ی
ضور

ح
 

- 

درمرحله ارائه 

ت
خدم

 

   الکترونیکی 
 

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

     (ی)باذکرنحوه دسترس ریسا 



   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور

ذکر 
ی

ضور
مراجعه ح

 

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

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 
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ت با سایر 
سامانهارتباط خدم

ها 
ی( 

العات
ی اط

)بانکها

دردستگاه
 فیلدهای موردتبادل نام سامانه های دیگر 

 استعالم غیر الکترونیکی استعالم الکترونیکی

ط
برخ

 o
n

lin
e

 

دسته
ی 

ا

(
B

atch
) 

     
     
     

7-
ارتباط

 
ت

خدم
با 

 
سایر

 
دستگاه

ی دیگر
ها

 

 نام دستگاه دیگر
نام سامانه های 

 دستگاه دیگر
 فیلدهای موردتبادل

مبلغ 
)درصورت 
پرداخت 
 هزینه(

استعالم 
 الکترونیکی

ط :، استعالم توسطاست غیرالکترونیکی اگراستعالم
برخ

 o
n

lin
e

 
دسته

ی 
ا

(
B

atch
) 

صیانت از حقوق مردم و  سامد  استانداری 

 سالمت اداری 
   رایگان

    دستگاه 
   کننده مراجعه 

سامانه تدارکات الکترونیکی  ستاد  اقتصاد و دارایی

 دولت 
   رایگان

    دستگاه 
   کننده مراجعه 

سازمان اداری و 

 استخدامی کشور

سامانه کارمند 

 ایران

جذب  –موافقتنامه  6فرم 

 و بکارگیری
   رایگان

    دستگاه 
   کننده مراجعه 

اداری و سازمان 

 استخدامی کشور
   رایگان ساختار سازمانی سامانه ساختار

    دستگاه 
   کننده مراجعه 

استقرار نظام جامع توسعه و  سامانه سجاده ستاد اقامه نماز 

 ترویج فرهنگ نماز 
   رایگان

    دستگاه 
   کننده مراجعه 
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عناو
نی

 
فرا
ی

ندها
 ی

ت
خدم

 

 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آن یاجرا ندیعملکرد و فرا یابیابالغ بخشنامه ارز-1

 عملکرد در سامانه تسما یابیارز یاختصاص یهاشاخص یابالغ برش استان دییو تا یبررس-2

 کشور یو استخدام یتوسط سازمان ادار عملکرد یابیارز یعموم یهاابالغ شاخص-3

 استان ییاجرا یعملکرد به دستگاهها یابیارز انهیابالغ الزامات سال -4

 استان  ییاجرا یو کارشناسان دستگاه ها رانیمد یهیآموزش توج -5

 عملکرد  یابیارز یعملکرد استان یابیارز یراهبر تهیستاد جشنواره و کم لیتشک-6

 راییتوسط دستگاه اج در سامانه یو اختصاص یعموم یدر هر دو بعد شاخص ها یابیثبت اطالعات خود ارز-7

 یابیخودارز ازیامت دییمربوط و تا یاستان یعملکرد واحدها یبررس-8

 توسط دستگاه اجرایی در سامانه استان یابیثبت اطالعات خودارز-9

 کشور یو استخدام یانتقال اطالعات به سازمان ادار-10

 کشور یو استخدام یتوسط سازمان اداراستان  یزیو برنامه ر تیریبه سازمان مد یو استخدام یانتقال اطالعات از سازمان ادار-11

 ابیارز میتوسط ت هیاول یازدهیو امت یبررس-12

 عملکرد یابیارز هیاول جیاعالم نتا-13

 (ییاجرا یدر صورت لزوم از مستندات ثبت شده دستگاه ها یاستان  )دادن فرصت جهت دفاع حضور ییاجرا یهاثبت اعتراض توسط دستگاه-14

 مجدد یازدهیها و امتاعتراض یبررس-15

  تیریتوسعه مد یراهبر یعملکرد به شورا یابیگزارش ارز یینها جیو ارسال نتا دییتا-16

 کشور یو استخدام یو ارسال به سازمان ادار یینها جینتا دییتا-17

 کشور یو استخدام یتوسط سازمان ادارعملکرد دستگاهها  یابیارز جینتا یاعالم سطح بند-18

 استان به آنها ییاجرا یدستگاه ها یبند ابالغ سطح-19

 استان  ییرجا دیدر جشنواره شه ریتقد یبرتر دستگاهها برا یکار یها میاطالعات ت افتیدر-20

 ها نیاز برتر ریو تقد یدر سطح استان ییرجا دیجشنواره شه یبرگزار-21

 کشور  یاستخدام یبه سازمان ادار ییرجا دیجشنواره شه یارائه گزارش برگزار-22

 استان در قالب کتاب و لوح فشرده ییاجرا یعملکرد دستگاه ها جیانتشار نتا-23

 

 :فرم کننده تکمیل خانوادگی ونام نام
 سمیه محرابی

 :تلفن
4- 22901250 

 :الکترونیک پست

arzyabi@thmpor
g.ir 

 :واحدمربوط
 نوسازی اداری و مدیریت عملکردگروه 

 


