بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

نام دستگاه اجرايی :صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر :وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
ارائه ضمانتنامه جهت اخذ وام بازنشستگانی که حقوق خود را از صندوق دريافت می نمايند ،از بانک های عامل در صندوق با
توجه به نحوه دريافت حقوق می باشد.ساير بازنشستگان (حقوق توسط دستگاه پرداخت می شود) می بايست به دستگاه
اجرايی خود مراجعه نمايند.

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:

حاکمیتی
شهری
منطقه ای
ملی
کسب و کار
تامین اجتماعی
مالیات
آموزش سالمت
تولد
بازنشستگی مدارک و گواهینامهها
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رويدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
ساير... :
تشخیص دستگاه
کارت شناسائی ملی
شماره دفتر کل
آدرس پستی برای ساير استان ها
تصمیمات داخلی
شرايط :حداکثر  3گواهی ضمانتامه برای بانک صادر خواهد شد.

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گیرندگان

 -5جزيیات خدمت

متوسط مدتزمانارايه خدمت:

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوری
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گیرندگان

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور ضمانت نامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک يا
ساير مراکز

 -2شناسه خدمت
( اين فیلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تکمیل می شود).

مشترکین صندوق بازنشستگان کشوری(پرداخت
مستقیم حقوق)
تصدی گری
استانی

ماه

فصل

 3000خدمت گیرندگان در:
 10دقیقه
 . . .بار در:
يکبار برای همیشه (مشخص نمی باشد)
يک بار
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
-

روستايی
ثبت مالکیت
وفات ساير

سال

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه يا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گويا يا مرکز تماس پیام کوتاه
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير :عدم اطالع رسانی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

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

در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرايند داخل دستگاه
يا ارتباط با ديگر
دستگاه ها )
سیستم احکام
سیستم مکاتبات(مالی)

نام دستگاه ديگر

بانک عامل

نام سامانه های دستگاه
ديگر

فیلدهای
موردتبادل

گواهی کسر از
حقوق مشترک

استعالم الکترونیکی اگراستعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزينه)

برخط
online
دستهای
()Batch

-8ارتباط خدمت با ساير دستگاه های ديگر

نام سامانه های ديگر

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گويا يا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير :تحويل به مراجعه کننده
استعالم
استعالم الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
غیر
الکترونیکی

برخط
online

 -7ارتباطخدمتباسايرسامانهها (بانکهای
اطالعاتی) دردستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گويا يا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير:
اينترانتی (مانند اينترانت داخلی دستگاه يا) ERP
اينترنتی (مانند درگاه دستگاه)
ساير(باذکرنحوه دسترسی)(اتوماسیون اداری)
پست الکترونیک

دستهای
()Batch

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعهکننده
دستگاه
مراجعهکننده

 -9عناوين فرايندهای
خدمت

-1ارائه درخواست ضمانتنامه (به صورت حضوری يا فکس به شماره )02188963602
-2بررسی(در صورتی که پرداخت کننده حقوق غیر از صندوق بازنشستگی کشورباشد میبايست خدمت گیرنده به دستگاه اجرايی محل خدمت خود
مراجعه کند).
-3ورود اطالعات در سیستم و صدور ضمانتنامه
 -4تحويل حضوری يا ارسال پستی به خدمت گیرنده
 -10نمودار ارتباطی فرايندهای خدمت

شروع

ارائه درخواست
ضمانتنامه

بررسی

ورود اطالعات در سیستم و

تحويل حضوری يا ارسال

صدور ضمانتنامه

پستی به خدمت گیرنده

پايان

