بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1
 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :برگزاری جشنوارههای خوارزمی

 -2شناسه خدمت18072402000 :

نام دستگاه اجرایی :سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نام دستگاه مادر :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 -4مشخصات خدمت

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

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

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی

تصدی گری
استانی

حاکمیتی
روستایی
شهری
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
 گزارش کامل طرح نقشه ،تصویر و  ...مرتبط با طرح فایل پایان نامه (در صورتی که طرح خروجی یک پایان نامه دانشگاهی باشد)در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،حمایت از عالمان و فرهیختگان عرصه علم و فناوری ،تقویت روح
بررسی ،تتبع و ابتکار در تمام زمینه های مختلف علمی ،فنی ،فرهنگی و معارف اسالمی از طریق قدردانی و ارج
نهادن بر مقام واالی پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است .در راستای تحقق اهداف مذکور ،اساسنامه سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سال  1359شمسی در شورای انقالب اسالمی به تصویب رسید .بدین ترتیب،
کشف ،جذب و پرورش استعدادها در زمینههای مختلف علمی و صنعتی ،حمایت و پشتیبانی از مخترعان ،مبتکران
و پژوهشگران داخلی ،استفاده از استعدادهای بالقوه کشور و انتقال تجربه های علمی و فنی سایر کشورها به داخل
کشور به عنوان یکی از مهمترین مأموریت ها و محورهای اصلی فعالیتهای حمایتی این سازمان مورد تجربه قرار
گرفته است .بخش هایی از فرآیند حمایت از جامعه علمی و فرهیختگان کشور در سیمای برگزاری "جشنواره
جوان خوارزمی" تجلی پیدا کرده است که سابقه اولین دوره آن به سال  1378شمسی برمیگردد.
جشنواره جوان خوارزمی خاستگاه و رهیافت سنجیده ای برای ارزش گذاری و اهمیت بخشیدن به تالش جوانان
کشور است.
ماه

 1000نفر خدمت گیرندگان در:
آمار تعداد خدمت گیرندگان
 6تا  8ماه
متوسط زمان ارایه خدمت:
یک بار در:
یکبار برای همیشه
تواتر
بدون محدودیت
نیازی به مراجعه حضوری نیست
تعداد بار مراجعه حضوری
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان
 2،000،000ریال جشنواره جوان
 4،000،000ریال بزرگسال حقیقی
10،000،000ریال بزرگسال حقوقی
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

-6
نحوه
دستر
سی
به
خدم
ت

 -5جزییات خدمت

نوع مخاطبین

شرح خدمت

فصل

سال

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

https://ka.irost.org

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فیلدهای موردتبادل

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

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

نام سامانه های دیگر

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونیکی
غیر
الکترونیکی

برخط
online

الکترونیکی

در صورت لزوم بازدید از برخی طرحها

دستهای
()Batch

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :سامانه جامع جشنوارههای خوارزمی
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
الکترونیکی
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
 -9عناوین
فرایندهایخدمت

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
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....
 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط :اداره کل فناوری اطالعات

