بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

عنوان خدمت :ارایه خدمات آزمایشگاهی سنجش از دور

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

 -3ارائه دهنده
خدمت

 ارائه خدمات طیف سنجینام دستگاه اجرایی :سازمان فضایی ایران
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات
شرح خدمت

-

طیف سنجی یکی از روش های مورد استفاده برای دریافت اطالعات از یک ماده با استفاده از بررسی برهمکنش نور و ماده موورد
نظر می باشد  .شناسایی ماهیت پدیده های مختلف زمینی از طریق مقایسه طیف ثبت شده در تصویر ماهواره ای بوا طیوف هوای
مرجع امکان پذیر است .اطالعات طیفی عوارض با استفاده از دستگاه های طیف سنج موجود در آزمایشوگاه ملوی سونجش از دور
جمع آوری می گردد و میزان بازتاب و عبور نور را در طول موج های مختلف نشان می دهود .طیوف سونجی در معات وات زموین

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت
سعح خدمت
رویداد مرتبط با:

حاکمیتی
ملی
آموزش
توتد
تاسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام خدمت

-

نوع مخاطبین

شناسی و اکتشاف م دنی ،بررسی مشخصات خاک ،گیاه و معات ات آب و هیدروتوژی کاربرد دارد.

دانشجویان ،اعضای هیئت علموی ،دسوتگاههوای اجرایوی ماننود
وزارت کشور،نیرو،جهادکشاورزی،هواشناسی،سازمان نقشه برداری،
محیط زیست ،زمین شناسی ،شهرداری ها و عموم کاربران

تصدی گری
استانی

شهری
تامین اجتماعی

منعقه ای
کسب و کار
ماتیات
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :

روستایی
ثبت ماتکیت
سایر
وفات

ارائه درخواست رسمی و کتبی توسط متقاضیان و مشتریان به سازمان ،همچنین دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها می
بایستی م رفی نامه دانشگاه ،فرم تکمیل شده ت هدنامه سازمان ،کپی پروپوزال پایان نامه و یا طرح پژوهشی یا آموزشی که به

 -5جزییات خدمت

تایید دانشگاه رسیده است را ارائه کنند.

قوانین و مقررات باالدستی

اساسنامه سازمان فضایی مصوب مجلس شورای اسالمی و مصوبات شورای عاتی فضایی

آمار ت داد خدمت گیرندگان

 55خدمت گیرندگان

سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

بالفاصله

تواتر
ت داد بار مراج ه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

در:

ماه

یکبار برای همیشه

فصل
 . . .بار در:

ماه

فصل

سال

هیچ

مبلغ(مباتغ)
طبق جدول مصوب هیئت
وزیران و مصوب هیئت
داخلی سازمان فضایی

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت اتکترونیک

شماره حسابهای درآمدی و ماتیات
بر ارزش افزوده

, www.isa.irrs.isa.ir
spec.lib.isa.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت اتکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
اتکترونیکی
ارسال پستی
پست اتکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
در مرحله اطالع
رسانی خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت اتکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

در مرحله درخواست خدمت
مرحله توتید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

غیراتکترونیکی

نام سامانه های دیگر

ذکر ضرورت
مراج ه حضوری

شده

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست اتکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصاتت فرد
جهت احراز اصاتت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فیلدهای موردتبادل

مراج ه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
است الم
است الم اتکترونیکی
غیر
اتکترونیکی

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های
دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

است الم اتکترونیکی اگر است الم غیراتکترونیکی
مبلغ
است ،است الم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
برخط
online
دستهای
()Batch

-8ارتباط خدمت با سایر
دستگاههای دیگر

غیراتکترونیکی

دیگر در صورت نبود اطالعات مورد نیاز مشتری در سازمان و تایید اطالعات خریداری

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمتظ

اتکترونیکی

تبادل اطالعات در قاتب  CD/DVDو نیاز به مکاتبه و خرید اطالعات از شرکتهای

ذکر ضرورت
مراج ه حضوری

اتکترونیکی

ذکر ضرورت
مراج ه
حضوری

غیراتکترونیکی

ذکر ضرورت
مراج ه حضوری

اتکترونیکی

دستهای
()Batch

غیراتکترونیکی

مراج ه به دستگاه:
جهت احراز اصاتت فرد
ملی
جهت احراز اصاتت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست اتکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراج ه به دستگاه:
جهت احراز اصاتت فرد
ملی
جهت احراز اصاتت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست اتکترونیک

دستگاه
مراج ه کننده

 -05عناوین فرایندهای خدمت

دستگاه
مراج ه کننده
دستگاه
مراج ه کننده

.0

مراج ه دانشجویان و اعضای هیئت علمی و همچنین سایر مشتریان به سازمان جهت استفاده از خدمات طیف سنجی
.2

تکمیل و ارایه مدارک مورد نیاز (م رفی نامه ،ت هدنامه و  )...و درخواست رسمی اطالعات مورد نیاز

.3

بررسی درخواست و انجام مشاوره تخصصی پیش از انجام طیف سنجی

.4

طراحی مراحل انجام آزمایش ،نحوه آماده سازی نمونه ها ،چیدمان آزمایشگاهی مورد نیاز و ت داد دف ات مراج ه جهت انجام طیف سنجی

.5

برآورد قیمت اطالعات درخواستی ،زمان انجام کار و ارائه پیش فاکتور به مشتری

.6

انجام طیف سنجی (آزمایشگاهی یا میدانی) ،پردازش اطالعات و ایجاد اطالعات بدست آمده در قاتب CD/DVD

.7

دریافت فیش واریزی از مشتری ،صدور فاکتور فروش و تحویل  CD/DVDاطالعات به مشتری و کاربران

 - 05نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
شروع

مراج ه دانشجویان و اعضای هیئت علمی و سایر
مشتریان جهت استفاده از خدمات طیف سنجی

تکمیل و ارایه مدارک مورد نیاز و درخواست رسمی
توسط مشتریان

بررسی درخواست و انجام مشاوره تخصصی پیش از
انجام طیف سنجی

طراحی مراحل انجام آزمایش ،نحوه آماده سازی
نمونه ها ،چیدمان آزمایشگاهی مورد نیاز و ت داد
دف ات مراج ه جهت انجام طیف سنجی

برآورد قیمت اطالعات درخواستی ،زمان انجام کار و
ارائه پیش فاکتور به مشتری

انجام طیف سنجی (آزمایشگاهی یا میدانی) ،پردازش
اطالعات و ایجاد اطالعات بدست آمده در قاتب
CD/DVD

دریافت فیش واریزی از مشتری ،صدور فاکتور فروش و
تحویل  CD/DVDاطالعات به مشتری و کاربران

پايان

