بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

 -3ارائه
دهنده خدمت

 -1عنوان خدمت :برقراري مجدد حقوق بازنشستگي و وظيفه

 -2شناسه خدمت19021050104 :
( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

نام دستگاه اجرایی :صندوق بازنشستگي کشوري
نام دستگاه مادر :وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي
شرح خدمت

برقراري مجدد حقوق بازنشستگي پس از مراجعه متقاضي مشمول به مدیریتهاي استاني یا ارسال
مدارک توسط دستگاه اجرائي یا راي دیوان پس از بررسي توسط مدیریت حقوقي ،مورد بررسي قرار

نوع خدمت

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

نوع مخاطبین

گرفته و در صورت صحت مجددا برقرار خواهد شد.
بازنشستگان و موظفين مشمول صندوق
بازنشستگي کشوري که حقوق آنها قطع گردیده
است.

 -4مشخصات خدمت

(واسطه دستگاه اجرائي)
ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت

تصدی گری
استانی

حاکمیتی
روستایی
شهری
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... :
تشخیص دستگاه
 .1مدارک مورد نياز طبق بخشنامه شماره  250/129567مورخ  1385/10/30صندوق بازنشستگي
کشوري از جمله مدارک هویتي ،فرم تعهدنامه عدم ازدواج و اشتغال ،گواهي عدم دریافت
حقوق از سایر صندوق ها ،گواهي اشتغال به تحصيل(دانشجویي) ،گواهي فوت همسر یا
طالقنامه ،مدارک واریز اضافه دریافتي حسب مورد.
 .2حکم مرجع قضائي.

قوانین و مقررات باالدستی

 .1قانون استخدام کشوري مصوب  1345/3/31و اصالحات بعدي آن
 .2قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8
احکام مراجع قضائي در صورت لزوم

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 16949خدمت گیرندگان در:

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

هر مورد  1ساعت و  30دقيقه

ساعات ارائه خدمت:

ساعات مراجعه متقاضی:

شنبه تا چهارشنبه  8تا 16

شنبه تا چهارشنبه  8تا 16

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوری

ماه

یکبار برای همیشه

فصل

سال

 . . .بار در:

ماه

فصل

سال

نيازي به مراجعه حضوري نمي باشد.
مبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان
...

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

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

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی
الکترونیکی
پیام کوتاه
پست الکترونیک
ارسال پستی
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:

درمرحله ارائه خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

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

الکترونیکی
غیرالکترونیکی

الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

اینترنتی
پست الکترونیک

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
پیام کوتاه
ارسال پستی

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

مدارک باید به صورت فيزیکي جهت بررسي به نمایندگيهاي
صندوق در استانها ارسال گردد.

اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
پیام کوتاه
ارسال پستی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

احکام

اطاعات هویتي و حقوقي -دفتر کل

سيستم درآمد و هزینه

واریز کسور اعم از سنوات ارفاقي جانبازان ،خدمت

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

 -9عناوین فرایندهای
خدمت

استعالم
غیر
الکترونیکی

غيررسمي و .

مرکز اطالعات راهبردي

نام سامانه های دستگاه
دیگر

سامانه استعالم

وزارت تعاون،کار و رفاه وضعيت بيمه اي
اجتماعي

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگراستعالمغیرالکترونیکیاست،
مبلغ
استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

برخط
online
دستهای
()Batch

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای
اطالعاتی) دردستگاه

فیلدهای موردتبادل

برخط
online

نام سامانه های دیگر

استعالم الکترونیکی

دستهای
()Batch

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

وضعيت بيمه اي
وراث وظيفه

دستگاه
مراجعه کننده

بگير
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 .1ارائه مدارک مورد نياز به واحدهاي اجرایي صندوق
 .2بررسي مدارک ،اخذ استعالم (در صورت نياز) و تکميل اطالعات در سيستم
 .3صدور حکم برقراري مجدد حقوق بازنشستگي و وظيفه
 .4ارسال تأیيدیه برقراري حقوق به دستگاه اجرایي محل خدمت در صورت نياز یا تحویل به ذینفع

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

شرو
ع

آیا راي مراجع

بلي

بررسي مدیریت حقوقي

ذیصالح مي
باشد؟
خير
بررسي مدارک
توسط کارشناس
مربوطه

صدور حکم برقراري
مجدد حقوق و ارسال

پایان

حکم به دستگاه

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط:

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
در را ستای اجرای ماده  2آیین نامه تو سعه خدمات الکترونیکی م صوبه شماره  206/93/7740مورخ  93/6/10د ستگاههای اجرایی مکلفند شنا سنامه
خدمات خود را حداکثر تا پایان سال  1393تهیه و برای د ستر سی عموم در درگاه د ستگاه مربوط منت شر نمایند .سازمان مدیریت و برنامه ریزیک شور نیز
وظیفه بررسی مستندات شناسنامه خدمات و ارائه آن در پنجره واحد خدمات را برعهده دارد .بدین منظور فرم استاندارد شناسنامه خدمات به شرح پیوستو
با توضیحات ذیل برای تکمیل و اجرای آیین نامه مذکور ارسال می گردد.
خدمت :مجموعه ای از فرایندها ا ست که در تعامالت بین مراجعین و کارکنان دولت یا سی ستمهای ارائه کننده خدمت برای انجام درخوا ست مراجعین
روی می دهد.
عنوان خدمت  :شامل فهر ستی از کلیه خدمات الکترونیکی و غیرالکترونیکی ا ست که عناوین و تعداد آنها به تأیید باالترین مقام د ستگاه ر سیده با شد.
عناوین خدمات اعالم شده به منزله عناوین استاندارد خدمات بوده و به هر خدمت کد یکتا اختصاص داده خواهد شد.
شنا سه خدمت :کدیکتایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خدمت اختصاص داده می شود و به عنوان شناسه خدمت از این پس
استفاده خواهد شد.
نام دستگاه اجرایی :نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و ....به عنوان ارائه دهنده خدمت
نام دستگاه مادر :نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و ....به عنوان دستگاه مافوق دستگاههای اجرایی
شرح خدمت:شامل یک تعریف کامل از خدمت می باشد.
نوع خدمت :بر حسببب این که خدمت از نوع ارائه خدمت دسببتگاه اجرایی به مردم( ، )G2Cخدمت دسببتگاه اجرایی به دسببتگاه اجرایی دیگر(،)G2G
خدمت دستگاه اجرایی به کسب و کار( )G2Bباشد،تعریف می شود.
نوع مخاطبین :دسته بندی نوع مخاطبین مانند دانشجو ،استاد ،بازنشستگان ،عموم مردم ،نانوایان ،دستگاههای عمومی ،دستگاههای اجرایی ،جوانان و
...

