بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت:

 -1عنوان خدمت:

00102221111

 -6نحوه دسترسی به خدمت

 -5جزییات خدمت

شرح خدمت

انجام مطالعات آیندهنگاري فناوري و بررسی و ارزیابی درخواستهاي فناورانه جدید صنعت نفت

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار()G2B
بخشهاي دولتی
خدمت به دیگردستگاه هاي
دولتی()G2G
تصدي گري
حاكمیتی
روستایی
شهري
استانی
منطقه اي
ملی
كسب و كار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
مدارک و گواهینامهها
سایر
وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهري
رخداد رویدادي مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضاي گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه

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

 -1قوانین و اسناد باالدستی
 -2نیاز سازمانی
 -3تقاضا محور

قوانین و مقررات باالدستی








آمار تعداد خدمت گیرندگان

اركان پژوهش و فناوري وزارت نفت خدمت گیرنده در:

متوسط مدت زمان ارایه
خدمت:

بستگی به نوع آن متغیر است.

قانون وظایف و اختیارات نفت
سیاستهاي كلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با صنعت نفت و گاز
سیاستهاي كلی علم و فناوري
سیاستهاي كلی برنامه ششم در بخش نفت و گاز
قانون بودجه ساالنه
سایر قوانین و مقررات و ابالغیهها و بخشنامههاي داخلی و برون سازمانی

موردي در :ماه

فصل

ماه

سال

فصل

سال

یکبار براي همیشه
تواتر
ضرورتی ندارد.
تعداد بار مراجعه حضوري
پرداخت بصورت الکترونیک
شماره حساب (هاي) بانکی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
خدمت از طریق سایر روشهاي الکترونیکی قید شده صورت میپذیرد.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :خدمت از طریق سایر روشهاي الکترونیکی قید شده صورت میپذیرد.
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مركز تماس پیام كوتاه
سایر(باذكرنحوه دسترسی)؛ سامانه برید (سازمان الکترونیک شركت ملی نفت ایران) و فکس
در مرحله اطالع
رسانی خدمت

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرایی :معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوري – اداره كل امور فناوري
نام دستگاه مادر :وزارت نفت

نوع مخاطبین

 -3ارائه
دهنده
خدمت

تعيين اولويت فناوريهاي مورد نياز صنعت نفت

* بستگی به نوع آن متغیر است.

در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط
با دیگر دستگاه ها)

غیرالکترونیکی

-8ارتباط خدمت
با دستگاههاي
دیگر

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مركز تماس پیام كوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)؛ سامانه برید (سازمان الکترونیک شركت ملی نفت ایران) و فکس
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
استعالم الکترونیکی
استعالم
غیر
فیلدهاي موردتبادل
الکترونیکی

نام سامانه هاي دیگر

اطالعات
سازمان الکترونیک شركت ملی نفت ایران
فیلدهاي مربوط به مشخصات كاربر
بانک اطالعاتی كاربران پورتال سازمان
نام دستگاه دیگر

نام سامانههاي
دستگاه دیگر

فیلدهاي
موردتبادل

-

-

-

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزینه)
-

*
استعالم الکترونیکی
برخط
online
دستهاي
()Batch

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانهها
(بانکهاي اطالعاتی)
دردستگاه

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستی

برخط
online

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

تحویل دستگاه به سازمان

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونیکی

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

غیرالکترونیکی

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونیکی

دستهاي
()Batch

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مركز تماس پیام كوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)؛ سامانه برید (سازمان الکترونیک شركت ملی نفت ایران) و فکس
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر :سامانه برید (سازمان الکترونیک شركت ملی
پست الکترونیک
نفت ایران) و فکس

-

-

اگراستعالم غیرالکترونیکی
است ،استعالم توسط:
-

 -9عناوین فرایندهاي
خدمت

 تحلیل اسناد باالدستی
 دسترسی و اخذ اطالعات
 تعیین اولویتهاي فناوري
 ابالغ اولویتهاي فناوري به چهار شركت اصلی
 -11نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت

تحليل اسناد باالدستي

دسترسي و اخذ اطالعات

تعيين اولويتهاي فناوري

ابالغ اولويتهاي فناوري به چهار شركت اصلي

نام و نام خانوادگی تکمیل كننده فرم:
عرفان ریاحی سامانی

تلفن:
61628121

پست الکترونیک:
e.riahi@nioc.ir

واحد مربوط:
اداره كل امور فناوري

