ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-2شناسنامه خدمت

خدمت:

-3ارائه دهنده

-1عنوان خدمت :ارائه تهیه حسابهای منطقه ای استان

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

نام دستگاه اجرایی :سازمان برنامه و بودجه استان گلستان(معاونت آمار و اطالعات)
نام دستگاه مادر:مرکز آمار ایران
مدیریت بر فرایند محاسبه تولید ناخالص داخلی استان -مدیریت فرایند تهیه و تدوین اجزاء حساب پرداختی به
عوامل تولید و محاسبه درآمد ناخالص استان -تهیه و برآورد حساب های منطقه ای -اجرای طرح های مختلف

شرح خدمت

آماری و انجام نظارت فنی حساب های منطقه ای -مدیریت فرایند تهیه گزارشات حسابهای منطقه ای و نشریات
مربوط به آمارهای اقتصادی -تهیه گزارش های ادواری  ،پیشرفت کار و برنامه زمانی.

-4مشخصات خدمت

نوع خدمت

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی ()G2G
ماهیت خدمت

حاکمیتی

سطح خدمت

ملی
تولد

رویداد مرتبط با:

دستگاههای اجرایی -بخش خصوصی-مراکز
آموزش عالی و پژوهشی-عموم مردم

تصدی گری
منطقه ای
آموزش

تأسیسات شهری

نحوه آغاز خدمت

استانی

سالمت
بیمه

ازدواج

شهری

مالیات

روستایی

کسب وکار

بازنشستگی

تقاضای خدمت گیرنده

فرا رسیدن زمانی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر..... :

مدارک الزم برای انجام خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

دستورالعمل و بخشنامههای مرکز آمار ایران و هشت برنامه تحول اداری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت:
تواتر

دستگاههای اجرایی و مراکز خصوصی

خدمت گیرندگان در :ماه

وفات

ثبت مالکیت
سایر

رخداد رویدادی مشخص

فصل

سال

ماهانه
یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

تأمین اجتماعی

مدارک وگواهینامه ها

مستندات و فایلهای اجرایی و راهنمای ارسالی از مرکز

آمار تعداد خدمت گیرندگان

-5جزئیات خدمت

نوع

خدمت به کسب و کار ()G2B

مخاطبین

خدمت به شهروندان ()G2C

نظام مدیریت و برنامه ریزی استان و کشور-

 1بار در :ماه

سال

فصل

در صورت نیاز دستگاهها و مراکز خصوصی
مبلغ (مبالغ)

پرداخت به صورت الکترونیک

شماره حساب (های) بانکی

هزینه ارائه خدمت (ریال) به
خدمت گیرندگان
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.simabar.ir
http://amar.golestanmporg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

در مرحله اطالع

مراحل خدمت

رسانی خدمت

-6نحوه دسترسی به خدمت

https://www.amar.org.ir

رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی

پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر (کتابچههای راهنما)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

ریاست جمهوری

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

جهت احراز اصالت مدارک

ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه

دفاتر پیشخوان
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

دستگاه ها)
غیرالکترونیکی

مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدارک

ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی
اینترانتی (مانند اینترانت داخل دستگاه یا )ERP
سایر (با ذکر نحوه دسترسی) از طریق ارتباط تلفنی

پست الکترونیک

لزوم برگزاری جلسات کارشناسان دستگاههای اجرایی و تحویل فایلها و دستورالعملها-
جمعآوری اطالعات

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک
الکترونیکی

ارسال پستی
پیام کوتاه

تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان

در مرحله ارائه خدمات

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

جهت احراز اصالت فرد

حضوری

ذکر ضرورت مراجعه

سایر (ارسال بخشنامه و دستورالعمل)

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:

جهت احراز اصالت مدارک

ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی

سایر سامانه ها

نام سامانه های دیگر

فیلدهای مورد تبادل

برخط
Online

استعالم الکترونیکی

دسته ای
)(batch

-7ارتباط خدمت با

مراجعه به دستگاه:

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)

ذکر ضرورت

الکترونیکی

ذکر ضرورت

سایر (با ذکر نحوه دسترسی)

مراجعه حضوری

مرحله تولید خدمت (فرایند

مراجعه به دستگاه:

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفتر پیشخوان:

غیرالکترونیکی

داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر

جهت احراز اصالت فرد

مراجعه حضوری

غیر الکترونیکی

ذکر ضرورت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

استعالم غیر الکترونیکی

ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاه های دیگر

دستگاه دیگر

تبادل

پرداخت هزینه)

مرکز آمار ایران

Sci.org.ir

اداره کل شیالت

Shilat.com

سازمان جهاد کشاورزی

www.maj.ir

سازمان جنگلها و مراتع
و آبخیزداری استان

برخط
Online

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های

فیلدهای مورد

مبلغ (در صورت

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -2دریافت جداول تکمیلی و بررسی و پردازش اطالعات
 -3تهیه جداول داده -ستانده
 -9عناوین

 -4ارسال و بارگذاری جداول و فایل تایید شده در سامانه الکترونیکی حساب های ملی

فرایندهای

 -5تهیه گزارشات بخشی و نشریه

خدمت

مرکز آمار ایران

ورود اطالعات و پردازش داده ها
تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه اجرایی
ادیت موضوعی
آموزش در تهران

آموزش رده های اجرایی استانی
انتشار نتایج شاخص های جداول حساب
های منطقه ای به قیمت جاری

استعالم توسط:
مراجعه کننده

 -1مکاتبه با دستگاههای اجرایی و مراکز خصوصی و تنظیم جداول تولید

ارسال فایل به مرکز آمار ایران از طریق
سامانه حساب های ملی کشور

الکترونیکی است،
دستگاه

Few.org.ir

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت:

دسته ای
)(batch

استعالم الکترونیکی

اگر استعالم غیر

بررسی جداول تکمیلی

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن32481147:

پست الکترونیک:

واحد مربوط :ماونت آمار و اطالعات

