تَضیح عٌاٍیي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
دس ساستای اجشای هادُ  2آییي ًاهِ تَسؼِ خذهات الىتشًٍیىی هػَتِ ضواسُ  202/33/4440هَسخ  33/2/10دستگاّْای اجشایی هىلفٌذ
ضٌاسٌاهِ خذهات خَد سا حذاوثش تا پایاى سال  1333تْیِ ٍ تشای دستشسی ػوَم دس دسگاُ دستگاُ هشتَط هٌتطش ًوایٌذ .ساصهاى هدذیشی ٍ
تشًاهِ سیضیىطَس ًیض ٍظیفِ تشسسی هستٌذات ضٌاسٌاهِ خذهات ٍ اسائِ آى دس پٌجشُ ٍاحذ خذهات سا تشػْذُ داسد .تذیي هٌظَس فشم اسدتاًذاسد
ضٌاسٌاهِ خذهات تِ ضشح پیَستَ تا تَضیحات ریل تشای تىویل ٍ اجشای آییي ًاهِ هزوَس اسسال هی گشدد.
خذهت :هجوَػِ ای اص فشایٌذّا اس وِ دس تؼاهالت ت یي هشاجؼیي ٍ واسوٌاى دٍلد یدا سیسدتوْای اسائدِ وٌٌدذُ خدذه تدشای اًجدام
دسخَاس هشاجؼیي سٍی هی دّذ.
عٌَاى خذهت  :ضاهل فْشستی اص ولیِ خذهات الىتشًٍیىی ٍ غیشالىتشًٍیىی اس وِ ػٌاٍیي ٍ تؼذاد آًْا تِ تأییذ تاالتشیي همدام دسدتگاُ
سسیذُ تاضذ .ػٌاٍیي خذهات اػالم ضذُ تِ هٌضلِ ػٌاٍیي استاًذاسد خذهات تَدُ ٍ تِ ّش خذه وذ یىتا اختػاظ دادُ خَاّذ ضذ.
شٌاسِ خذهت :وذیىتایی وِ تَسط ساصهاى هذیشی ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تِ خذه اختػاظ دادُ هی ضَد ٍ تِ ػٌَاى ضٌاسِ خدذه
اص ایي پس استفادُ خَاّذ ضذ.
ًام دستگاُ اجراییً :ام ساصهاى/ضشو /هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى اسائِ دٌّذُ خذه
ًام دستگاُ هادرً :ام ساصهاى/ضشو /هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى دستگاُ هافَق دستگاّْای اجشایی
شرح خذهت:ضاهل یه تؼشیف واهل اص خذه هی تاضذ.
ًَع خذهت :تش حسة ایي وِ خذه اص ًَع اسائِ خذه دستگاُ اجشایی تِ هشدم( ،)G2Cخدذه دسدتگاُ اجشایدی تدِ دسدتگاُ اجشایدی
دیگش( ،)G2Gخذه دستگاُ اجشایی تِ وسة ٍ واس( )G2Bتاضذ،تؼشیف هی ضَد.
ًَع هخاعبیي :دستِ تٌذی ًَع هخاطثیي هاًٌذ داًطجَ ،استاد ،تاصًطستگاى ،ػوَم هشدمً ،اًَایاى ،دسدتگاُّدای ػودَهی ،دسدتگاُّدای
اجشایی ،جَاًاى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :خذهتی وِ تحمك آى هَجة التذاس ٍ حاووی وطَس اس ٍ هٌافغ آى تذٍى هحدذٍدی ضداهل ّودِ الطداس جاهؼدِ
گشدیذُ ٍ تْشُ هٌذی اص آى هَجة هحذٍدی تشای استفادُ دیگشاى ًوی ضَد.
تصذی گری :خذهتی وِ اص ًَع حاوویتی ًثاضذ.

سغح خذهت:


هلی :خذهتی اس وِ تِ ول آحاد جاهؼِ تذٍى دسًظش گشفتي هىاى جغشافیایی ٍ هحل الاه هشدم اسائِ هی ضَد.



هٌغقِ ای :خذهتی اس وِ تِ یه هٌطمِ خاظ جغشافیایی تشحسة ضشایط خاظ آى هٌطمِ اسائِ هی گشدد.



استاًی :خذهتی اس وِ دس سطح یه استاى تَسط دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.



شْری :خذهتی اس وِ دستگاّْای هتَلی دس سطح یه ضْش اسائِ هی وٌٌذ.



رٍستایی :خذهتی اس وِ دس سطح یه سٍستا تَسط دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.

رٍیذاد هرتبظ :یؼٌی خذه هَسد ًظش تِ وذام سٍیذاد صًذگی ضْشًٍذاى یا ساصهاًْا هشتثط خَاّذ تَد.
ًحَُ آغاز خذهتّ :شخذه تا یه سٍیذاد آغاص هیضَد .ایي سٍیذاد هیتَاًذ تػَیة یه لاًَى ،تؼیدیي یده صهداى (هدثال آغداص صهداى
اًتخاتات) ،سسیذى تماضای خذه گیشًذُ ،سخ دادى یه سٍیذاد دیگش (هاًٌذ سٍیذادّای واسی یا حَادث طثیؼی) ٍ  ....تاضذ

هذارک الزم برای اًجام خذهت:هذاسن ٍ هستٌذات الصم تِ طَس واهل تیاى گشدد.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :لَاًیي ٍ همشسات هشتثط تا خذه دس غَست ٍجَد روش گشدد.
آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى :آهاس هشاجؼِ افشاد تشای گشفتي خذه تشحسة سٍص یا هاُ یا سال روش ضَد.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هذت صهاى الصم تشای اسائِ واهل خذه دسج گشدد.
تَاتر :تؼذاد دفؼات اسائِ خذه تِ ریٌفغ دس یه تاصُ هطخع (هاًٌذ هاُ ،فػل یا سال) وِ یه ضْشًٍذ هشاجؼِ هی وٌذ.
تعذادبار هراجعِ :تؼذاد تاس هشاجؼِ فشد تشای گشفتي یه خذه (یا یه ًفش تشای گشفتي یه خذه چٌذ تاس هشاجؼِ هی وٌذ)
ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهت :همذاس هثلغی وِ خذه گیشًذُ تات اسائِ خذه هی پشداصد.
ًحَُ دسترسی فعلی شْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ دستشسی یا تِ غَست الىتشًٍیىی یا غیشالىتشًٍیىی اس  .دس غَستی وِ خذه
تِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد یىی اص واًالْای روش ضذُ دس جذٍل یا ّش واًال استثاطی دیگشی وِ ٍجَد داسد روش ضَد.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت :دس غَستی وِ خذه تِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد آدسس ایٌتشًتی هحل اسائِ
خذه تِ طَس واهل ٍ دلیك روش ضَد(.لیٌه هستمین تِ غفحِ اسائِ خذه )
رکر ضرٍرتْای هراجعِ حضَری :دس غَستی وِ خذه الىتشًٍیىی ضذُ اس ٍلی ّوچٌاى ًیاص تِ هشاجؼدِ حودَسی هدشدم ٍجدَد
داسد،ػلل هشاجؼِ حوَسی سا تیاى وٌیذ.ایي گضیٌِ فمط دس هَسد خذهات ًیوِ الىتشًٍیىی غذق هدی وٌدذ ٍ ػلدل ًیودِ الىتشًٍیىدی تدَدى
خذه سا سٍضي هی ساصد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در ّواى دستگاُ :اسائِ ًْایی تسدیاسی اص خدذهات دسدتگاّْا هسدتلضم
دسیاف اطالػات تىویلی اص سایش ساهاًِ ّای ّواى دستگاُ هی تاضذ وِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىدی(آًالیي یدا آفالیدي) تشلدشاس
ضذُ ٍ گاُ ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىاتثِ یا هشاجؼِ حوَسی) اس  .دس ایي گضیٌِ فیلذ یا فیلذّای هَسد دسخَاس اص ساهاًِ دیگدش
روش ضَد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در دستگاّْای دیگر :اسائِ ًْایی تسیاسی اص خذهات دستگاّْا هستلضم
دسیاف اطالػات تىویلی اص سایش دستگاّْای اجشایی هی تاضذ وِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىی(آًالیي یا آفالیي) تشلشاس ضذُ ٍ گاُ
ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىاتثِ یا هشاجؼِ حوَسی) اس  .دس ایي گضیٌِ فیلذ یا فیلذّای هَسد دسخَاس اص دسدتگاُ اجشایدی دیگدش
روش ضَد.
عٌاٍیي فرایٌذّای خذهتّ :ش خذه هجوَػِای اص فشایٌذّا هی تاضذ .فشایٌذّای اغلی ٍ والى خذه تا دیذ تحلیل هلی تِ طَس

واهل ٍ تِ تشتیة تیاى گشدد .دس ٍالغ ًسث خذه تا فشایٌذّای اغلی ٍ صیش فشایٌذّا تػَست ًوَداس صیش خَاّذ تَد.
خذهت
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ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتً:وَداسی اس وِ هاًٌذ ًوَداس گشدش واس اها دس سطحی والى تٌْا تِ ًوایص
استثاط فشایٌذّای اغلی روش ضذُ دس هشحلِ پیص هیپشداصد .دس ایي ًوَداس ّیچ ًیاصی تِ پشداختي تِ هَجَدیتْای
وَچه ٍ پاییي سفتي تا سطح ٍظیفِ ًیس ّ .وچٌیي هی تایس اص تشسین صیش فشایٌذّا اجتٌاب وشد.

