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فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :انتشار مقاالت علمي حوزه فاوا

 -2شناسه خدمت13081383103

نام دستگاه اجرایي :پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرح خدمت

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

 -6نحوه دسترسي به خدمت

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

اساتید ،دانشجویان و صنعت

تصدی گری
استاني

حاکمیتي
روستایي
شهری
منطقه ای
ملي
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعي
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زماني مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
مقاله و تحقیق انجام شده به زبان انگلیسي ب در نظر گرفتن استاندارد بین المللي فرمت مقاالت IEEE
براساس قوانین بین المللي  IEEEتنظیم و مي بایست یکي از نویسندگان هیات علمي باشد .به زبان انگلیسي
ارسال و درصد تشابه زیر  33درصد باشد

آمار تعداد خدمت
گیرندگان

15نفر خدمت گیرندگان در:

متوسط مدت زمان
ارایه خدمت:

 4ساعت در روز

تواتر
تعداد بار مراجعه
حضوری
هزینه ارایه
خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

سال
فصل
ماه
 6بار در:
یکبار برای همیشه
ماهیتا نیازی به مراجعه حضوری نیست .مگر در زمانهایي که سر دبیر برای اصالح حضور نویسنده را الزامي بدانند
مبلغ(مبالغ)

ماه

فصل

سال

شماره حساب (های) بانکي

پرداخت بصورت الکترونیک

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه یا بخشي از آن ...همه از طریق سایت انجام مي شود
/http://journal.itrc.ac.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه یا
بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
ارسال پستي
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسي)

در مرحله اطالع
رساني خدمت

 -5جزییات خدمت

مدارک الزم برای
انجام خدمت
قوانین و مقررات
باالدستي

بررسي و ارزیابي کیفي مقاالت در حوزه  ICTو چاپ

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل مي شود).

در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها )
 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه
ها (بانکهای اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکي

نام سامانه های دیگر

غیرالکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستي
پیام کوتاه

اینترنتي (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 دسترسي)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
سایر:
فیلدهای موردتبادل

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکي

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

برخط
online

الکترونیکي

دستهای
()Batch

غیرالکترونیکي

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسي)
پست الکترونیک

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

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکي اگر استعالم غیرالکترونیکي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

-1
-2
-3
....

 -13نمودار ارتباطي فرایندهای خدمت

CT IT

نام و نام خانوادگي تکمیل کننده فرم:مژگان
عزیزی

تلفن88633359:

پست
الکترونیکm_azizi@itrc.ac.ir :

واحد مربوط:آموزش و
همکاری های بین الملل

