
  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

  رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله:عنوان خدمت -1
  

  12031070000 شناسه خدمت: -2
  این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.) (

3 - 
ارائه 

خدمتدهنده 
  کومتیسازمان تعزیرات ح نام دستگاه اجرایی:  

  وزارت دادگستري نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

 صـنفی،  تخلفـات  حکومتی، تعزیرات قانون موضوع تخلفات به راجع آن اجراي و قطعی حکم صدور و رسیدگی •  شرح خدمت
 شـکایات  و کننـده  اعالم مراجع از ارسالی هاي گزارش وصول از پس درمانی و بهداشتی امور و ارز و کاال قاچاق

  حقوقی و حقیقی اشخاص
  توزیع ضوابط و گذاريقیمت مقررات اجراي و اقتصادي هايفعالیت بر کنترل و نظارت •

  )G2C( خدمت به شهروندان      نوع خدمت 
  )G2B(خدمت به کسب و کار    

نوع  )G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی    
 

مخاطبین
 مراجع اعالم کننده گزارش -  

 (متهم و شاکی) ارباب رجوع -

  تصدي گري      حاکمیتی      ماهیت خدمت 
  روستایی      شهري      استانی      منطقه اي      ملی      سطح خدمت

  مالکیتثبت      تامین اجتماعی      کسب و کار     مالیات     سالمت    آموزش     تولد       رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه      بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص      فرارسیدن زمانی مشخص    تقاضاي گیرنده خدمت          نحوه آغاز خدمت
  سایر:  ...      تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

(سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شوراي اصناف، نیروي انتظامی،  ارسال گزارش تخلف توسط مراجع اعالم کننده-
  و یا اشخاص حقیقی و حقوقی وزارت بهداشت و ...)

  کپی شناسنامه و کارت ملی -
  آن ذیل) 2( تبصره و نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوب حکومتی تعزیرات قانون اصالح قانون واحدهماده  باالدستیقوانین و مقررات 

  حکومتی تعزیرات تشکیالت و سازمان تعیین خصوص در وزیرانهیئت 1373/7/23 - م/73-5202 شماره نامهتصویب) 2( ماده
  نظام مصلحت تشخیص مجمع 1367 سال مصوب حکومتی تعزیرات قانون
  1392 سال مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون
  نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوب درمانی و بهداشتی امور در حکومتی تعزیرات قانون
  1382 سال مصوب صنفی نظام قانون
  1392 سال مصوب صنفی نظام قانون اصالح قانون

  بازار تنظیم پشتیبانی ستاد در جمهوررئیس ویژه نمایندگان 1373/9/2 مورخ 13015 شماره مصوبه
  بازار تنظیم پشتیبانی ستاد در جمهوررئیس ویژه نمایندگان 1374/8/7 مورخ 10119 شماره مصوبه

  قوانین پنج ساله توسعه جمهوري اسالمی ایران

5- 
جزییات خدمت

  

  ماه        فصل          سال           در:    خدمت گیرندگان  1023504    آمار تعداد خدمت گیرندگان
.  

 ارایه زمان  مدتمتوسط 
  خدمت:

  روز بسته به نوع پرونده 50الی  10بین 

  بار در:       ماه        فصل          سال یک                   بدون محدودیتیکبار براي همیشه           تواتر
  .براي یک پرونده ممکن است چندین مرتبه مراجعه نمایندنا مشخص است   حضوري تعدادبار مراجعه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
  خدمت گیرندگان

  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
      
      

. . .      

6- 
نحوه 

دسترسی به 
خدمت

  بودن همه یا بخشی از آنس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی آدر  
   -<www.tazirat.gov.irآیکن پیگیري پرونده

  )CMSسیستم مدیریت پرونده ( نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

 

 
 

 

 



  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در 
مرحله اطالع رسانی خدمت

  الکترونیکی      
  

  تلفن همراه (برنامه کاربردي)    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  پیام کوتاه             تلفن گویا یا مرکز تماس      
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت   الکترونیکیغیر    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  پیام کوتاه             تلفن گویا یا مرکز تماس      
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  (باذکرنحوه دسترسی) سایر    

با سامانه هاي  هاعالم کننده از طریق تعامل داد مدنظر است ارسال گزارشات مراجع توضیح:
. همچنین امکان ارسال گزارش به طور مستقیم از طریق پورتال سازمان و مربوطه باشد

  سیستم پیام کوتاه نیز امکان پذیر باشد
ذکر ضرورت   الکترونیکیغیر    

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد      

  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
   سایر:   

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

مرحله تولید خدمت
  

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با 
دیگر دستگاه ها )

  

  الکترونیکی    
  

  )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              
  

ذکر ضرورت   الکترونیکیغیر    
مراجعه 
حضوري

  رسیدگی به پروندهبه منظور رعایت آیین دادرسی جهت   

درمرحله ارائه خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  (برنامه کاربردي) تلفن همراه اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)             
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  پیام کوتاه             تلفن گویا یا مرکز تماس      
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

کاال  مشاهده پرونده، اخذ سوابق و گزارشات مورد نیاز توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق -
  کشور و ارز

ذکر ضرورت مراجعه   الکترونیکیغیر    
حضوري

  

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  جهت رعایت تشریفات دادرسی

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   



7 - 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر
 

سامانه
ها 

(بانکهاي اطالعاتی) 
 در

دستگاه
  موردتبادل فیلدهاي  نام سامانه هاي دیگر  

  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch

(  
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ارتباط

 
خدمت

 
باسایر
 

دستگاه
هاي دیگر

  

نام سامانه هاي   نام دستگاه دیگر
  دستگاه دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی اگراستعالم  استعالم الکترونیکی
برخط  :، استعالم توسطاست

  online
  

دسته
اي 

)
Batch

(  

  مراجع گزارش دهنده 
  سازمان حمایت

  دستگاه           ارزش تخلف ----- 
  کننده مراجعه    

  دستگاه             قوه قضائیه
  کننده مراجعه    

  دستگاه             گمرك
  کننده مراجعه    

  دستگاه             وزارت بهداشت
  کننده مراجعه    

  دستگاه             سازمان ثبت احوال کشور
  کننده مراجعه    

  دستگاه             سازمان اموال تملیکی
  کننده مراجعه    

  دستگاه             کانون وکال
  کننده مراجعه    

              

              

              

9- 
عناوین فرایندهاي خدمت

  
    

  دهنده گزارش مراجع از ارسالی هاي گزارش دریافت-1
  ثبت اقالم اطالعاتی در سامانه تخصصی دادرسی-2
  ارجاع پرونده ها به شعب سازمان-3
  بدوي رسیدگی و صدور راي توسط روساي شعب-4
  درخواسترسیدگی در مرحله تجدیدنظر در صورت وصول  -5
  پس از قطعیت حکم براي اجراارسال به واحد اجراي احکام -6
  بایگانی پرونده پس از اجراي حکم -7



  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  اضافه نمودن فرایندها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :تلفن   :فرم کننده تکمیل خانوادگی ونام نام
  
  

  :الکترونیک پست
 

  فناوري اطالعات کل آمار واداره :واحدمربوط

 


