بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1

نام دستگاه اجرایی :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام دستگاه مادر :سازمان ارتباطات و فناوری اطالعات

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت
ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت

 -5جزییات
خدمت

قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری

بر اساس بند "ج" ماده  5قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در
بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطالعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در
چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده است.
با استناد به بند "د" ماده  5قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر تدوین مقررات ارتباطی کشور در
چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن و بند  4ماده  3اساسنامه سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تدوین و تنظیم مقررات  ،آئین نامه ها ،جدولهای تعرفه و نرخ های کلیه
خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطالعات ،تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از
رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد کیفی انها نیل به اهداف توسعه ای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات و
در راستای پروانه های فعالیت صادره ،مقررات و شرایط و ضوابط الزم تدوین و تصویب می شود مانند:
 .1تعرفه ارائه خدمات صوت و داده
 .2مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT
 .6تعرفه اتصال متقابل فی مابین دارندگان پروانه
 .4تعرفه عمده فروشی خدمات پایه
 .5تعرفه ارائه خدمات تلفن دردفاتر پیشخوان خدمات دولت
 .3تعرفه خدمات اتصال به IXP
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

نوع مخاطبین

 -6ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :تدوین و ابالغ نرخ های تعرفه خدمات در حوزه سرویس
های رادیویی ،ارتباطی و فناوری اطالعات و پستی

 -2شناسه خدمت16331616132:

 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
 درخواست و پیشنهاد تعرفه به همراه مستندات و دالیل توجیهی کامل مستندات و اطالعات مورد نیاز سازمان برای تدوین مقررات حسب موردقانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تصدی گری
استانی

ماه

فصل

سال

 . . .خدمت گیرندگان در:
123روز کاری
 . . .بار در:
یکبار برای همیشه
نامشخص بسته به نوع مقررات یا تعرفه پیشنهادی متفاوت است.

ماه

فصل

سال

شماره حساب (های) بانکی

مبلغ(مبالغ)

پرداخت بصورت الکترونیک

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان
...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
https://www.cra.ir/commission

 -3نحوه دسترسی به خدمت

مرحله تولید خدمت
(برگزاری جلسات
کارشناسی و جلسات
کمیسیون های
تخصصی)
درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

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)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :تصویب در کمیسیون و ابالغ
به ذی نفعان
استعالم الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل

7
ار
تبا
ط
خ
د
م
ت
با
سا
یر
سا
م
ا
ن
ه
ه
ا
(
با
ن
که
ا
ی
ا
ط
ل
ا
ع
ا
ت
ی
)
د

نام سامانه های دیگر

جلسات حضوری

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

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:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
الکترونیکی
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
غیرالکترونیکی
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :ابالغ به ذینفعان
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (دریافت درخواستهای الکترونیکی )
 ارسال پستی
پست الکترونیک
 پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز
الکترونیکی
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
غیرالکترونیکی
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :نامه ها
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (جلسات مجازی )
الکترونیکی
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

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

برخط
online
دستهای
()Batch

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
 -1عناوین
فرایندهای خدمت

دستهای
()Batch

برخط
online
نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم
غیر
الکترونیکی

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

ستاد تنظیم بازار
سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولید کنندگان
شورای عالی فضای
مجازی شورای رقابت

دستگاه
مراجعه کننده

-2

-6
....
 -13نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نمودار فرآیند تدوین ضوابط ،مقررات ،دستورالعمل ها و آیین نامه های حوزه ICT

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :شیما الوند

تلفن81332358:

پست الکترونیک:
alvand@cra.ir

واحد مربوط :دفتر معماری سازمانی و هوشمند سازی

