بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت 103016613131 :

 -1عنوان خدمت :اشتراك پذيري مشتركين عمده

 -0ارائه

نام دستگاه اجرایی:شركت گاز استان خراسان جنوبی
نام دستگاه مادر:وزارت نفت

شرح خدمت

اشتراك پذيري مشتركين عمده

نوع خدمت

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

 -4مشخصات خدمت

ماهيت خدمت

نوع مخاطبين

دهنده خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تکميل می شود).

حاكميتی

سطح خدمت

ملی

رويداد مرتبط با:

تولد

تصدي گري
منطقه اي
آموزش

تاسيسات شهري

استانی

شهري

روستايی

سالمت

ماليات

كسب و كار

تامين اجتماعی

ثبت مالکيت

بيمه

ازدواج

بازنشستگی

تقاضاي گيرنده خدمت

فرارسيدن زمانی مشخص

تشخيص دستگاه

ساير... :

نحوه آغاز خدمت
مدارك الزم براي
انجام خدمت

واحدهاي صنعتی  ،توليدي  ،خدماتی و  ...با
مصرف گاز طبيعی بيش از  133مترمکعب در
ساعت

مدارك و
گواهينامهها

ساير

وفات

رخداد رويدادي مشخص

 -1تکميل فرم برآورد مصرف گاز طبيعی  -2ارائه پروانه بهره برداري معتبر (ارائه درخواست از
باالترين مقام دستگاه در مورد ادارات و اماكن دولتی)  -0ارائه كروكی پالن مجموعه با درج
فاصله تا درب و ديوار محوطه
مجموعه مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعی مصوب هيات مديره محترم شركت ملی گاز ايران

قوانين و مقررات
باالدستی

 . . .خدمت گيرندگان در:

آمار تعداد خدمت
گيرندگان

ماه

فصل

(منوط به تعداد متقاضيان می باشد )

سال

 -5جزييات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه
خدمت:

تواتر

يکبار براي هميشه
(بستگی به تعداد متقاضيان دارد )

تعداد بار مراجعه
حضوري

يك
مبلغ(مبالغ)

هزينه ارايه
خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان

 . . .بار در:

ماه

شماره حساب (هاي) بانکی

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيك

-6

دستر

سی

به

خدم

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه يا بخشی از آن
ت

نحوه

...
www.

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه يا
بخشی از آن:
نوع ارائه

)

ذكر

غيرالکترونيکی

غيرالکترونيکی

اينترانتی (مانند اينترانت داخلی دستگاه يا

ساير (باذكرنحوه دسترسی)

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستی
پيام كوتاه

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسی)
ذكر ضرورت

الکترونيکی

درمرحله ارائه خدمت

نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
ساير:

پست الکترونيك
ضرورت

مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا

جهت احراز اصالت مدرك

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

)ERP

مراجعه حضوري

ارتباط با ديگر دستگاه ها

ذكر ضرورت

جهت احراز اصالت فرد

اينترنتی (مانند درگاه دستگاه)

مراجعه

در مرحله درخواست خدمت

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گويا يا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذكرنحوه دسترسی)

غيرالکترونيکی

الکترونيکی

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستی
پيام كوتاه

مراجعه حضوري

الکترونيکی

ذكر ضرورت

غيرالکترونيکی

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
ساير:

مراجعه حضوري

الکترونيکی

در مرحله اطالع رسانی خدمت

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونيك
پيام كوتاه
تلفن گويا يا مركز تماس
ساير(باذكرنحوه دسترسی) مراجعه حضوري

حضوري

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
ساير :تاييد صورتجلسات تحويل گاز

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

 -1ارتباط خدمت با ساير سامانه ها (بانکهاي

اطالعاتی) در دستگاه

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر

برخط

online

اگر استعالم غيرالکترونيکی
است ،استعالم توسط:
()Batch

دستهاي

online

برخط
نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي
دستگاه ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

مبلغ
(درصور
ت
پرداخت
هزينه)

استعالم
الکترونيکی

دستهاي

فيلدهاي موردتبادل

()Batch

نام سامانه هاي ديگر

استعالم
الکترونيکی

استعالم غير
الکترونيکی

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

 -9عناوين

-2
-0

خدمت

فرايندهاي

-1

....

 -13نمودار ارتباطی فرايندهاي خدمت  :پيوست

نام و نام خانوادگی تکميل كننده فرم :سيد امين حسينی

تلفن02092000:

پست الکترونيك :واحد مربوط:گازرسانی به صنايع

