بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی :سازمان بنادر و دریانوردي
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي
شرح خدمت

ارایه تسهیالت حمایتی به دانشجویان و پژوهشگران در خصوص پایان نامه هاي دانشجویی مقطع ارشد و دکتري
و پژوهش هاي علمی مرتبط با وظائف سازمان مطبوع
دانشجویان ،محققین ،دانشگاه ها ،نوآوران
 خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاههاي دولتی ()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 تصديگري
 حاکمیتی
 روستایی
 شهري
 استانی
 منطقهاي
 ملی
 تولد  آموزش  سالمت  مالیات  کسب و کار  تامین اجتماعی  ثبت مالکیت
 بیمه  ازدواج  بازنشستگی  مدارک و گواهینامهها  وفات سایر
 تاسیسات شهري
 رخداد رویدادي مشخص
 تقاضاي گیرنده خدمت  فرارسیدن زمانی مشخص
 سایر:
 تشخیص دستگاه

 -4مشخصات خدمت

نوع مخاطبین

نوع خدمت

نحوه آغاز خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

دستورالعمل هاي مربوطه مصوب هیات عامل سازمان -نقشه جامع علمی کشور -برنامه توسعه کشور -بند 14
فصل دوم وظایف و اختیارات آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردي مصوب 1348
 سال
 50خدمتگیرنده در 6  :ماه  فصل
آمار تعداد خدمتگیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت :بسته به نوع خدمت متغیر است (بین  6ماه تا یک سال)
 ...بار در  :ماه  فصل  سال
 یک بار براي همیشه
تواتر
مراجعه حضوري ندارد
تعداد بار مراجعه حضوري
پرداخت بصورت الکترونیک
شماره حساب(هاي) بانکی
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

00

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
http://mpr.pmo.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :سامانه درگاه پژوهان
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 الکترونیکی
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 غیرالکترونیکی
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 -5جزییات خدمت

مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

پیشنهاد طرح پژوهشی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :اعطاء تسهیالت حمایتی به دانشجویان و پژوهشگران در
حوزه بنادر و دریانوردي

 -2شناسه خدمت

13052084102

در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر
دستگاهها )
نام سامانههاي دیگر

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
استعالم
استعالم الکترونیکی
فیلدهاي موردتبادل
غیر
الکترونیکی

بانک اطالعاتی حمایت از پایاننامههاي
دانشجویی

نام دستگاه دیگر

عنوان پایاننامه-نام پژوهشگر-مقطع -دانشگاه رشته

نام سامانههاي دستگاه
دیگر

فیلدهاي
موردتبادل













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

برخط
online
دستهاي
(Batch
)

 -8ارتباط خدمت با سایر دستگاههاي دیگر

 غیرالکترونیکی

 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانهها
(بانکهاي اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونیکی

اخذ مجوز حفاري از قسمت  GISبنادر و لزوم آشنایی با زیرساختهاي
بنادر

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري


غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

 الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 غیرالکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر (با ذکر نحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
 اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
 سایر (باذکرنحوه دسترسی)
 پست الکترونیک

دستهاي
()Batch

 الکترونیکی

 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه













 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده
 دستگاه
 مراجعه کننده

 -9عناوین
فرایندهاي خدمت

 -1فرآیند حمایت از پایان نامههاي دانشجویی

