بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :انجام پروژه هاي كاربردي سنجش از دور

 -2شناسه خدمت

نام دستگاه اجرایی :سازمان فضایی ایران
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات
با توجه به نقش حاكمیتی سازمان فضایی ایران در حوزه سنجش از دور ،تجربیات چندین ساله سازمان فضایی ایران
در انجام پروژه هاي كاربردي مختلف در حوزه سنجش از دور و در راستاي پیشبرد و توسعه خدمات فضایی در كشور
پروژه هاي كاربردي در حوزه سنجش از دور مانند تهیه نقشه كاربردي اراضی ،تهیه نقشه هاي خشکسالی ،ایجاد انواع
سامانه هاي پایش و ارزیابی اراضی كشاورزي نظیر پایش محصوالت استراتژیک كشاورزي ،تهیه نقشه سطح پوشش
برف ،انواع سامانه هاي پایش حوضه هاي آبریز مشترک مرزي و سطح دریاچه ها و تاالب هاي كشور  ،پایش خط
تغییرات ساحلی ،پایش آلودگی هاي نفتی در خلیج فارس ،ارائه انواع تصاویر ماهواره اي با سطوح پردازشی مختلف و
برگزاري دوره هاي آموزشی و كارگاه هاي تخصصی داخلی و بین المللی قابل ارائه می باشد.

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

حاكمیتی
ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهري
تقاضاي گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

 -5فرایندهاي خدمت

نحوه آغاز خدمت

دستگاه هاي اجراییی ماننید وزارت كشیور ،نییرو ،جهادكشیاورزي

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور تکمیل می شود).

،هواشناسی ،سازمان نقشه برداري ،سازمان محیط زیست ،سازمان
زمین شناسی ،موسسه تحقیقات شیالتی كشیور  ،سیازمان جنگیل
ها و منابع طبیعی ،شهرداري ،موسسات آموزش عیالی و دانشیگاه
ها و سایر كاربران مرتبط

تصدي گري
استانی

منطقه اي
كسب و كار
مالیات
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
رخداد رویدادي مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :

مدارک الزم براي انجام خدمت

مدارک اهراز هویت – عقد قرارداد

قوانین و مقررات باالدستی

اساسنامه سازمان فضایی مصوب مجلس شوراي اسالمی و مصوبات شوراي عالی فضایی
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مراجعه به وب سایت سازمان

 -2ارائه نتایج و گزارشات به صورت مکتوب

شهري
تامین اجتماعی

روستایی
ثبت مالکیت
سایر
وفات

