بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :ارائه خدمات در حوزه نجوم رصدی
 -3ارائه دهنده
خدمت

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

نام دستگاه اجرایی :سازمان فضایی ایران
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات
ارائه خدمات در حوزه نجوم رصدی در دو بخش تخصصی و عمومی انجام میپذیرد.

شرح خدمت

تخصصی :ارائه خدمات رصدی تخصصی ،ویژه جامعه دانشگاهی و محققان کشور است و شامل تهیه دادههای نورسنجی اجرام سماوی و اخترسننجی
و ارائهی آن به کاربر ،در اختیار قراردادن امکانات رصدخانه جهت اجرای پروژههای مورد نظنر محققنین و دانشنجویان ،رصند و تصنویربرداری از اجنرام
سماوی و رصد روزانه خورشید و ارائه دادههای تصویری مربوط به آنها جهت استفاده علمی محققان ،ارائه دادههای علمی مربوط به مصننوعات فضنایی
(به طور خاص ،ماهواره ها و پسماندهای فضایی) در حال چرخش به دور زمین ،رصد پدیدههای نجومی خاص و ارائه دادههای علمنی آنهنا بنه کناربران
میشود.
عمومی :ارائه خدمات نجوم رصدی عمومی ،ویژه دانش آموزان و دبیران و عالقه مندان به دانش نجوم است .بخش نجنوم سنازمان فضنایی اینران بنا
برگزاری برنامه های بازدید عمومی از رصدخانه مرکز ماهدشت ،اقدام به ترویج و عمومی سازی این علم و تالش در جهنت افنزایش آگناهی عمنومی در
قادرند به انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در این مرکز بپردازند.

نوع خدمت

دانشنجویان ،پژوهشننگران و محققننین و اعضنای هینن،ت علمننی،

مدارک الزم برای انجام خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
دانش آموزان و عموم عالقه مندان به نجوم و فضا
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
تصدی گری
حاکمیتی
روستایی
شهری
استانی
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
ها
گواهینامه
و
مدارک
سایر
وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر :بسته به نوع خدمت مورد درخواست ،تمام گزینه های فوق انتخاب شده است.
تشخیص دستگاه
ندارد

قوانین و مقررات باالدستی

ندارد

نوع
مخاطبین

 -4مشخصات خدمت

زمینه نجوم و فضا نموده است .با توجه به امکانات موجود در رصدخانه ،افراد در رده های سنی و تحصیلی مختلف ضمن آشنایی با مفاهیم پایه ای نجوم

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

 .1ارائه طرح پژوهشی مورد نظر کاربران و یا ارائه درخواست رسمی جهت کسب خدمات رصدی به گروه نجوم و اکتشافات
فضایی
ارائه خدمات در حوزه نجوم رصدی در بخش

 -5فرایندهای خدمت

تخصصی

.2بررسی علمی پروپزالها و درخواستهای ارسالی توسط گروه نجوم
.3تهیه برنامه زمانبندی جهت اجرای طرح و اطالع رسانی به کاربر
 .4ارائه خدمات مورد نیاز و آموزشهای علمی الزم به کاربر و تولید و پردازش دادههای علمی و رصدی توسط گروه نجوم
و یا کاربر
 .1ارائه درخواست رسمی گروه های نجومی ،مدارس ،دانشگاه ها و انجمنها به گروه نجوم و اکتشافات فضایی
 .2زمانبندی اجرای برنامه های بازدید توسط گروه نجوم

ارائه خدمات در حوزه نجوم رصدی در بخش
عمومی

 .3اطالع رسانی زمان انجام بازدید به مخاطبین توسط گروه نجوم
 .4برگزاری برنامه بازدید در دو بخش تئوری و عملی (ارائه سخنرانی در زمینه آشنایی با مفاهیم پایه نجوم ،معرفی فعالیت-
های سازمان و معرفی نرم افزارهای نجومی ،بازدید از رصدخانه و انجام رصد علمی) توسط گروه نجوم

