
 معادن فنی نظارت و بازرسی :1خدمتزیرخدمت/عنوان  13041216000 خدمت:زیرخدمت/  2شناسه

 :3خدمتنوع  
 ( خدمت به شهروندانG2C (    خدمت به کسب و کار (G2B (     یهای دولتخدمت به دیگر دستگاه(G2G ( 

 :4خدمت ی دسترسی بهنحوه
در میزخدمت حضوری   واحدهای داخلیحضوری با مراجعه به    الکترونیکی   )نیمه الکترونیکی )ترکیبی از حضوری و الکترونیکی 

  )در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(: 5ی خدمتمدت زمان ارائه
 

 :6انجام خدمت جهتمدارک مورد نیاز 

 

 7و موضوع پرداخت)ریال(  مبلغ 8بانکی شماره حساب /پرداختی نحوه
 هزینه)های(
 ارائه خدمت 

  

  

 : 9هااستعالم

  

  تشرفیآقای :10ی خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه  272داخلی  33441102شماره تماس مستقیم:

  www.cadastre.mimt.gov.ir:11آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه

 _: 12خدمت مرتبط با و آدرس سامانه)های( نام

 کارشناس ارزیابی و رسیدگی به شکایات -سامدی شکایات:ی ارائهرویه

 قانون معادن و آیین نامه های اجرایی :13های مرتبط با خدمتنامهقوانین و مقرّرات و آیین

 : 14پاسخ به سؤاالت متداول

 :15ی خدمت )فلوچارت(فرایند ارائه 
 
 
 

              ام البنین امینی فوالدیی فرم:     نام و نام خانوادگی تکمیل کننده
 33441102-4شماره تماس: 

                                                
 ی فرم: )مدیر/ معاون(                                           نام و نام خانوادگی تأیید کننده

 شماره تماس:
 

 

 

 



 

 توضیحات:

د. به هر یک از خدمات نباشمجموعه زیرهای اجرایی ممکن است دارای خدمات هر یک از خدمات دستگاهخدمت: زیر -1

 گویند. خدمت میزیر زیر مجموعه،

و زیرخدمات هر یک از د، فرم مربوطه برای دارای زیرخدمت باشهای اجرایی خدمات دستگاههر یک ازنکته: در صورتی که 

  ت تکمیل گردد.اخدمهر یک از برای در غیر این صورت 

 "در حال اخذ کد"عنوان  ، در این بخشباشددر صورتی که خدمت یا زیرخدمت مورد نظر فاقد شناسه  شناسه خدمت: -2

 درج گردد.

ها و کسب ها، شرکتبنگاهمانند  شخصیت حقوقی، به  G2Cشهروندان شخصیت حقیقی مانند به خدمت ارائه نوع خدمت: -3

 شود.می گفته G2Gهای دولتی ارگانها و دیگر دستگاهو به  G2B خصوصیهای و کار

 .شوندمیچهار صورت زیر ارائه به یکی از  هر یک از خدماتخدمت:  ی دسترسی بهنحوه -4

 .دباشخدمت به متقاضی می و ارائه دریافتخدمتی که کارشناسان مستقر در میزخدمت مسئول  :حضوری در میزخدمت -

که کارشناسان مستقر در میزخدمت مسئول دریافت و ارائه  الکترونیکیخدمت غیر  های داخلی:حضوری با مراجعه به واحد -

 . نمایدمراجعه مربوطه های داخلی و کارشناسان واحد بهباید خدمت  انجاممتقاضی برای  خدمت به متقاضی نیستند و

 شود.  مراحل انجام آن از دریافت تا ارائه خدمت به صورت الکترونیکی انجامتمامی الکترونیکی: خدمتی که  -

و بخشی دیگر نیاز به بخشی از مراحل آن الکترونیکی نیمه الکترونیکی )ترکیبی از حضوری و الکترونیکی(: خدمتی که  -

  مراجعه حضوری متقاضی می باشد.

ت برای انجام خدمت نیاز به یکبار مراجعه ارباب رجوع باشد، آن خدماگر مراحل ارائه خدمت تماماً الکترونیکی بوده اما نکته: 

 است.نیمه الکترونیکی 

مدت زمان ارائه خدمت به مدت ی خدمت )در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(: مدت زمان ارائه -5

 باشد.زمان مورد نیاز از دریافت تا ارائه خدمت به متقاضیان می

 تواند به صورت بازهخدمت میجهت افزایش انعطاف در تعیین زمان ارائه خدمت، در موارد استثنا مدت زمان ارائه : 1نکته

 روز10الی  7زمانی در نظر گرفته شود. مثال: 



 تواند در شرایط مختلف ارائه گردد.: مدت زمان ارائه خدمت می2نکته

 باشد.روز می 3روز و برای اعضای جدیدالورود  1مثال: زمان دریافت خدمت برای متقاضیان دارای عضویت 

ترین زمان برای تر کند، بلکه زمان تعیین شده باید منطقیید زمان ارائه خدمت را طوالنی: مدت زمان مورد نظر نبا3نکته 

 ارائه خدمت باشد.

کلیه  مراجعه مکرر متقاضیان بعد از دریافت خدمت، به منظور جلوگیری ازی خدمت: مدارک مورد نیاز برای ارائه -6

 یکجا و قبل از شروع فرایند انجام کار از متقاضیان دریافت گردد.  باید حتی االمکان مدارک مورد نیاز جهت ارائه خدمت

 شود.بابت چه موضوع و یا تحت چه عنوانی پرداخت میمبلغ مورد نظر موضوع پرداخت:  -7

تواند وجه هایی متقاضی خدمت میی محاسبه وجه یعنی از چه روشنحوه بانکی: / شماره حساب پرداختی نحوه -8

 مورد نیاز را پرداخت نماید. 

پرداخت از طریق دستگاه پوز و یا پرداخت به شماره حساب  ،درگاه پرداخت در سامانهپرداخت وجه از طریق  :برای مثال

 )شماره حساب قید گردد(بانکی 

ی استعالم گیری )الکترونیکی یا غیرالکترونیکی( به همراه نحوهت های مورد نیاز برای ارائه خدممکلیه استعال ها:استعالم -9

 گردد. ارائهباید در این بخش و استعالم گیرنده )دستگاه یا مراجعه کننده( 

شود، نام و شماره تماس میدر میزخدمت حضوری ارائه در صورتی که خدمت ی خدمت: دهندهمسئول اصلی ارائه -10

 خدمت ثبت گردد. دهنده ارائهاصلی  صورت شماره تماس مستقیم مسئولمستقیم مسئول مستقر در میزخدمت و در غیر این 

ی مراحل ارائه خدمت و یا بخشی از آن به صورت در صورتی که همهوبگاه:  در خدمت مستقیم و دقیق آدرس -11

 فرایند ارائه خدمت در وبگاه در این بخش درج گردد. شروعی شود، آدرس مستقیم صفحهمیالکترونیکی انجام 

ت به برای دریافت خدممتقاضی که  یهای دیگرنام و آدرس سامانه خدمت: مرتبط با آدرس سامانه)های( و نام -12

  ها نیاز دارد.آن

جهت افزایش مرتبط با خدمت مورد نظر مجموعه مواد قانونی : های مرتبط با خدمتنامهقوانین و مقرّرات و آیین -13

 کارشناسان و پیشگیری و رفع مشکالت احتمالی.متقاضی و آگاهی شفافیت در ارائه خدمت و 

است که مسئوالن ارائه  کنندگانتکرار مراجعهسؤاالت پرو یا  مهماالت سؤای از مجموعه سواالت متداول: پاسخ به  -14

 ال و پاسخگویی به آن تکمیل گردد.شود. این بخش با طرح سؤدهنده خدمت با آن مواجه می



از شروع تا پایان  (از دید متقاضی)در این بخش باید فلوچارت فرایند ارائه خدمت : )فلوچارت( ی خدمتفرایند ارائه -15

 فرایند ارائه خدمت آورده شود.


