بسمهتعالی

كاربرگ شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرايي :سازمان فناوري اطالعات ايران
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
شرح خدمت
تدوين استاندارد ها و ضوابط
فني و اجرايي فناوري
اطالعات

همکاري با سازمان ملي استاندارد ايران در تدوين استانداردهاي حوزه فناوري اطالعات و امنیت آن و همچنین
تدوين مقررات و ضوابط فني و اجرايي فناوري اطالعات

شرح زير خدمت1
تدوين استانداردهاي فناوري
اطالعات و
امنیت آن
نوع خدمت

تدوين و ترجمه استانداردهاي حوزه فناوري اطالعات و امنیت آن
بومي سازي استانداردهاي موسسه استاندارد بین المللي ISO
تدوين دستورالعمل هاي مرتبط با افتا

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستي

 -6نحوه دسترسي
به خدمت

 -5جزيیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسبوکار ()G2B
خدمت به ديگر دستگاههاي دولتي
()G2G
تصديگري
حاکمیتي
روستايي
شهري
استاني
منطقهاي
ملي
کسبوکار
ثبت مالکیت
تأمین اجتماعي
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بیمه
تأسیسات شهري
رخداد رويدادي مشخص
فرارسیدن زماني مشخص
تقاضاي گیرنده خدمت
ساير...:
تشخیص دستگاه
نیاز ندارد

نوع مخاطبین

 -3ارائهدهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :تدوين استاندارد ها و ضوابط فني و اجرايي فناوري
اطالعات

 -2شناسه خدمت
13061400000

سازمانها و شرکتهاي استفاده کننده از فناوري
اطالعات و ارائه دهندگان خدمات فناوري اطالعات

قوانین سازمان ملي استاندارد ايران در تدوين استانداردها
اقدام اول از راهبرد دوم سند افتا
خدمت گیرندگان در :ماه

فصل

سال

متوسط مدتزمان ارائه خدمت:

20بار در :ماه

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
پرداخت بهصورت الکترونیکي
شمارهحساب (هاي) بانکي
مبلغ (مبالغ)
هزينه ارائه خدمت (ريال) به
خدمت گیرندگان
--رايگان
نشاني دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن
http://nama.ito.gov.ir/web/guest/document-center
يکبار براي همیشه

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن:
نوع ارائه
مراحل خدمت

فصل

رسانه ارتباطي خدمت

سال

در مرحله درخواست خدمت
 -7ارتباط خدمت با
ساير سامانهها
(بانکهاي اطالعاتي) در
دستگاه

در مرحله ارائه خدمت

الکترونیکي

نام سامانههاي ديگر

غیر
الکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطالعرساني خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا
ارتباط با ديگر دستگاه
ها)

غیر
الکترونیکي

تصويب استانداردها در اجالسیه هاي کمیته ملي سازمان استاندارد

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستي
پیام کوتاه

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیکي
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير (با ذکر نحوه دسترسي)
براي احراز اصالت فرد
براي احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:
فیلدهاي مورد تبادل

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

غیر
الکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونیکي

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم
استعالم الکترونیکي
غیر
الکترونیکي

برخط
online

غیر
الکترونیکي

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیکي
تلفن گويا يا مرکز تماس
ساير (با ذکر نحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
براي احراز اصالت فرد
ملي
براي احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونیکي
پیام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير (با ذکر نحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
براي احراز اصالت فرد
ملي
براي احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
ساير (با ذکر نحوه دسترسي)
پست الکترونیکي

دستهاي
()Batch

الکترونیکي

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستي
پیام کوتاه

-9عناوين
فرايندهاي
خدمت
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-8ارتباط خدمت با ساير
دستگاههاي ديگر

برخط
online
دستهاي
()Batch

سامانه تدوين استاندارد
سازمان ملي استاندارد
ملي
ايران
 -1تدوين استاندارد حوزه فناوري اطالعات و امنیت آن و ارائه به سازمان ملي استاندارد ايران
 -2تدوين دستورالعمل ها و ضوابط فني جهت استفاده ذينفعان

دستگاه
مراجعهکننده

خ
د
م
ت

نام دستگاه ديگر

نام سامانههاي دستگاه
ديگر

فیلدهاي مورد
تبادل

مبلغ (در
صورت
پرداخت
هزينه)

استعالم الکترونیکي اگر استعالم غیر الکترونیکي
است ،استعالم توسط:

 -10نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام و نام خانوادگي تکمیلکننده کاربرگ:
سحرالسادات ايزدپناه

تلفن84802718:

واحد مربوط:اداره تدوين استانداردهاي حوزه
رايانامه:
 izadpanah@itc.irفناوري اطالعات

