بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :رسيدگي به شکايات کاربران نهايي حوزه ارتباطات و
فناوري اطالعات

 -2شناسه خدمت 13351316131 :

نام دستگاه اجرايي :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
کلیه مشترکین سرویس های ارتباطی ثابت ،سیار و پست می توانند با یکی از روش های زیر نسبت به ثبت شکایت
خود از اپراتورهای دارنده پروانه از سازمان و ارائه دهندگان خدمات حوزه  ICTخدمات اقدام نمایند:

 -1مشخصات خدمت

نوع خدمت
ماهيت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستي

 خدمت به شهروندان ()G2C
دارندگان سرويس از هريک اپراتورهاي دارنده پروانه
 خدمت به کسب و کار ()G2B
از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
 خدمت به ديگردستگاه هاي
دولتي()G2G
تصدي گري
 حاکميتي
روستايي
شهري
استاني
منطقه اي
ملي
کسب و کار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعي
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
ساير
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رويدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
ساير... :
تشخيص دستگاه

نوع مخاطبين

شرح خدمت

-1
-2
-3
-4

مراجعه به پایگاه اینترنتی http://195.cra.ir
برقراری تماس با مرکز تماس ( )call centerشماره تلفن  1۹۱و یا ارسال فایل صوتی به شماره مذکور
ارسال شکایت خود به پست الکترونیک 195@cra.ir
شماره گیری کد *1۹۱#

مشترک صرف داشتن سرويس از هر يک از دارندگان پروانه مي تواند خدمت دريافت نمايد.
بند  5و  1اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور

آمار تعداد خدمت گيرندگان  15333خدمت گيرندگان در:
متوسط مدت زمان ارايه خدمت 13 :روز
سال
فصل
ماه
(به ازاي هر موضوع شکايات يکبار در:
يکبار براي هميشه
تواتر
نياز ندارد
تعداد بار مراجعه حضوري
پرداخت بصورت الکترونيک
شماره حساب (هاي) بانکي
مبلغ(مبالغ)
رايگان
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان
...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن
www.195.cra.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه يا بخشي از آن :سامانه ثبت و رسيدگي به شکايات ()116
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت

 -5نحوه
دسترسي به
خدمت

 -6جزييات خدمت

ماه

فصل

سال

در مرحله درخواست خدمت
درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکي

 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 ارسال پستي
 پيام کوتاه

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونيک
 تلفن گويا يا مرکز تماس
 دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير:
فيلدهاي موردتبادل

نام سامانه هاي ديگر

مراجعه به دستگاه:
ملي
استاني
شهرستاني
استعالم الکترونيکي
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 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتي) در دستگاه

غيرالکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

در مرحله اطالع رساني خدمت
مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا
ارتباط با ديگر دستگاه
ها )

غيرالکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

غيرالکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونيکي

برخط
online

غيرالکترونيکي

اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن گويا يا مرکز تماس
ساير(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
ساير:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونيک
پيام کوتاه
تلفن گويا يا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پيشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
ملي
 جهت احراز اصالت مدرک
استاني
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
 ساير:
 اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا) ERP
اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
 ساير (باذکرنحوه دسترسي)
پست الکترونيک

نام دستگاه ديگر

استعالم الکترونيکي

دستهاي
()Batch

الکترونيکي

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستي
پيام کوتاه

استعالم
غير
الکترونيکي

 -1عناوين
فرايندهاي خدمت

سامانه هاي اپراتورها

NOC/CRM

شماره سرويس

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام سامانه هاي دستگاه
ديگر

فيلدهاي
موردتبادل

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزينه)
-

اگر استعالم غيرالکترونيکي
است ،استعالم توسط:

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

-1فرايند ثبت و پاسخگويي به شکايات آزمايشگاه هاي تاييد نمونه
-2فرايند رسيدگي به شکايات تشعشعات

-3
....
 -13نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت
فرآيند "رسيدگي و پاسخگويي به شکايات "116
نام و نام خانوادگي تکميل کننده فرم :شيما الوند

تلفن81552568:

پست الکترونيک:
alvand@cra.ir

واحد مربوط :دفتر معماري سازماني و هوشمند سازي

