بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت02122222111 :

 -1عنوان خدمت:

نام دستگاه اجرایی :معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوري -اداره كل نظام تامين و تجاري سازي فناوري
نام دستگاه مادر :وزارت نفت
ارزیابی و رتبه بندي منابع و تهيه و انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت و ارائه منابع به
دستگاههاي وابسته
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار()G2B
بخش هاي دولتی  /خصوصی
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی()G2G

شرح خدمت

 -4مشخصات خدمت

نوع مخاطبين

نوع خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

-

تصدي گري
استانی

روستایی
شهري
منطقه اي
كسب و كار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعی
ماليات
سالمت
مدارک و گواهينامهها
سایر
وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
رخداد رویدادي مشخص (فراخوان)
فرارسيدن زمانی مشخص
سایر... :

درخواست و خوداظهاري شركتهاي خصوصی و دولتی و ارائه اسناد مثبته

-قانون برگزاري مناقصات  /قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت مصوب 0230

آمار تعداد خدمت گيرندگان

بالغ بر  511خدمت گيرنده در:

متوسط مدت زمان ارایه
خدمت:

برحسب نوع كار ارجاعی و ماهيت كاري متفاوت است

ماه

فصل

موردي در:

سال

یکبار براي هميشه
تواتر
حسب نياز
تعداد بار مراجعه حضوري
شماره حساب (هاي) بانکی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان
فعال رایگان
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن

ماه

فصل

سال
پرداخت بصورت الکترونيک

Ep.mop.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه تامين الکترونيکی صنعت نفت
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مركز تماس پيام كوتاه
سایر(روزنامه هاي كثيراالنتشار -سامانه دولت)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
در مرحله اطالع رسانی خدمت

 -5جزیيات خدمت

مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی

حاكميتی
ملی
آموزش
تولد
تاسيسات شهري
تقاضاي گيرنده خدمت
تشخيص دستگاه

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

 -2ارائه
دهنده
خدمت

رتبه بندي منابع تامين كاالي صنعت نفت()AVL

غيرالکترونيکی

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مركز تماس پيام كوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونيکی
غير
الکترونيکی

برخط
Online

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانها (بانکهاي اطالعاتی) دردستگاه

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستی

غيرالکترونيکی

نام سامانه هاي دیگر

تحویل دستگاه به سازمان

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها)

الکترونيکی

سامانه معامالت EP
منابع تامين كاال
سيستم كدینگ وزارت نفت()MESC

سيستم نفت كد

بانک اطالعاتی كاربران پورتال سازمان

كد  -MESCمشخصات كاال – شرح كاال -واحدكاال

نفت كد -مشخصات كاال – واحد كاال

فيلدهاي مربوط به مشخصات كاربر

دستهاي
()Batch

در مرحله درخواست خدمت

غيرالکترونيکی

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

الکترونيکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گویا یا مركز تماس پيام كوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر:
پست الکترونيک
ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستی

سيستم ایران كد

سامانه ایران كد

 -3عناوین فرایندهاي خدمت

برخط
online
دستهاي
()Batch

-8ارتباط خدمت با دستگاههاي دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزینه)

استعالم الکترونيکی اگراستعالم غيرالکترونيکی
است ،استعالم توسط:

-0
-2
-2
-4
-5
-6
-7

تشکيل كميته هاي فنی بازرگانی اصلی دستگاه مركزي
تشکيل كميته هاي فنی بازرگانی تخصصی دستگاه مركزي
فراخوان عمومی
خوداظهاري متقاضی
ارزیابی و رتبه بندي
انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت ()AVL
ارتباط با سامانه معامالت ()EP

 -01نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت

نام و نام خانوادگی تکميل كننده فرم:
عباس ناصري

تلفن:
60627834-6

واحد مربوط :ارزیابی
پست الکترونيک:
 Commercialization.affairsاداره كل نظام تأمين و تجاريسازي
@mop.ir
فنآوري

