فرم اطالعبت خذمت  /زیر خذمت جهت ارایه به پبیگبه اطالع رسبوی دستگبه
عنوان خدمت :رسیذگی بٍ درخًاست َا ي مًضًعات تقسیمات کشًری
نوع خدمت :
خدمت به شهروندان ) )G2C



خدمت به کسب و کار( )G2B

 -2شناسه خدمت ()71127112111
ایه فیلذ توسط سبزمبن مذیریت و بروبمه ریسی ارائه شذه است.

 خذمت بٍ دیگز دستگاٌ َای ديلتی ( )g2g

شرح خدمت

در حوسه تقسیمات کشوری خذمات مختلفی ارائه می گزدد که اهم آن ها عبارتنذ اس  - :پاسخ به استعالمات در خصوص ابهامات مزسی -
بزوس رسانی اطالعات جغزافیایی مزتبط با موضوع تقسیمات کشوری شامل نقشه ها و مختصات جغزافیایی نقاط و سطوح تقسیماتی – تهیه طزح
های تقسیماتی جهت ارتقاء نقاط و سطوح تقسیماتی – کذگذاری نقاط تقسیماتی

نیاز

فرمهای مورد

مدارک و

-

درخواست هبی سبیر ادارات در خصوص استعالم جهت تعییه وضعیت تقسیمبت کشوری وقبط مختلف

-

درخواست هبی مردمی یب مسئولیه جهت تهیه طرح هبی ارتقبء وقبط یب سطوح تقسیمبتی

متوسط مدت زمان
اریه خدمت

پاسخ بٍ استعالمات در صًرت مشخص بًدن مختصات ظزف مذت  84ساعت اوجام می شًد ي در صًر مشخص
وبًدن مختصات فزایىذ اخذ مختصات اس سایز ادارات مزتبظ بایذ اوجام شًد کٍ در ایه حالت سمان وامشخص می
باشذ.

جسئیات خدمت

سبعبت ارایه خذمت
آدرس محل خذمت
تعداد بار مراجعه

معمًال فزایىذ پاسخگًیی بٍ استعالمات بذين مزاجعٍ حضًری اوجام می شًد .

حضوری
هسینه ارایه خدمات ( ریال ) به

شمارٌ حساب َای باوکی

مبلغ ( مبالغ )

خدمت گیرندگان )

ایىتزوتی پیًوذ صفحٍ ارایٍ خذمت بٍ صًرت الکتزيویکی با کلیک ريی وماد کاربز را
نحوه دسترسی به خدمت

پست الکتزيویک( :آدرس پست الکتزيویک خذمت جُت پاسخگًیی

تلفه گًیا یا مزکش تماس:

َذایت کىذ ( :آدرس ایىتزوتی)

یا ارتباط با متقاضی)

در صًرت يجًد ارایٍ شمارٌ مزکش تماس یا تلفه گًیا با کلیک ريی وماد ومایش دادٌ شًد

تلفه َمزاٌ (پیًوذ دریافت بزوامٍ کاربزدی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمزاٌ

پیام کًتاٌ ( شمارٌ ساماوٍ پیامکی ارائٍ خذمت در صًرت يجًد با کلیک ريی وماد ومایش دادٌ شًد 
دفاتز ارایٍ خذمت یا دفاتز پیشخًان خذمات  :لیست باس شًوذٌ یا پیًوذ آدرس دفاتز ارایٍ خذمت یا

دفاتز پیشخًان )

زیرخدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت/

درخواست تعیین

بزرسی در واحد

پاسخ به استعالم

وضعیت تقسیماتی

تقسیمات استانداری

مذکور

یک نقطه

