
 بسمه تعالی 
                                                                                      بنیاد مسکن انقالب اسالمی خدمت دستگاه اجرایی

 : تأمین مسکن محرومان  مشخصات خدمت
 و پرداخت کمک طبق نظر هیئت امناء  100امناء حساب دریافت درخواستهاي مردمی ، بررسی و طرح در هیئت  شرح کامل خدمت

 نوع خدمت

 ) G٢Cخدمت به مردم (    
  )G٢B( خدمت به کسب و کار    

 ) G٢Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    
 خدمت به کارمندان     

نوع مخاطبین
 دانشجویان               مراکز پالسما فرزیس 

 وزارت بهداشت    پژوهشگران           
 مردم                       بیمارستانها

 بیماران
 تصدي گري      حاکمیتی     ماهیت خدمت
 کشوري                              ملی     سطح خدمت

 رویداد مرتبط با: 
 ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب و کار     مالیات    سالمت    آموزش     تولد      
 سایر    وفات   ها مدارك و گواهینامه    بازنشستگی    ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

 نحوه شروع خدمت 
 رخداد رویدادي مشخص       فرارسیدن زمانی مشخص     تقاضاي گیرنده خدمت         
 سایر:  ...       استعالم ثبت        تشخیص دستگاه     

  آدرس اینترنتی خدمت
 واحد سنجه 

مدارك الزم براي انجام  
 خدمت

تصویر اجاره نامه یا  -فرمهاي تحقیقات محلی تکمیل شده-مدارك شناسایی متقاضی و همسر ایشان-تقاضانامه
ساختمانی(درصورت احداث) الزم به ذکر است  که می بایست تصویر پروانه  -قولنامه(درصورت اجاره یا خرید)

تعیین آیتمهاي    -عملیات سفتکاري واحد به اتمام رسیده باشد و عکسهایی از آخرین وضعیت واحد ارسال شود 
 اجرایی براي تکمیل یا تعمیر به همراه عکس از آخرین وضعیت واحد. 

 قوانین

 امام(ره))  100مسکن انقالب اسالمی(حساب اساسنامه تاسیس بنیاد  نام قانون 
  لینک قانون در اینترنت 

طبق اساسنامه بنیاد و فرمان تاریخی امام راحل(ره) ، بنیاد مسکن موظف است با همکاري خیرین و سایر سازمانها  شرح مختصر
 نسبت به تامین مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه تالش نماید.

 ضمائم و فایلها 
)                    آیا خدمت فایل دارد؟(منظور از فایل فرم و یا فرمت هاي خاصی است که براي درخواست خدمت الزم است ارباب رجوع آن فرم ها را پر نماید

 بله                                  خیر 

 هزینه ها 
 بله                                   خیر             شود؟آیا براي ارائه خدمت هزینه اي از ارباب رجوع دریافت می 

 دسترسی به خدمت 
 توضیحات نوع ارائه   سطح خدمت رسانه ارتباطی  مراحل خدمت

در مرحله اطالع  
 رسانی 

 اینترنت  
 پیامک و موبایل 

                     تلفن
 پست 

 دفتر پیشخوان
 شبکه دولت 

  – سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به مسئولین محلی و  

 اخذراهنمایی از ایشان 

ملی (خدمتی که فقط در ستاد  
 دستگاه ارائه می شود)

 
کشوري (خدمتی که در کل کشور  

 ارائه می شود) 

 الکترونیکی 
 

 الکترونیکی غیر

 

 

 

    



 در مرحله درخواست 

 اینترنت  
 پیامک و موبایل 

                     تلفن
 پست 

 دفتر پیشخوان
 شبکه دولت 

از   -سایر(باذکرنحوه دسترسی)
طریق مسئولین محلی و بنیاد 

 استان و شهرستان 

ملی (خدمتی که فقط در ستاد  
 دستگاه ارائه می شود)

 
کشوري (خدمتی که در کل کشور  

 ارائه می شود) 

 الکترونیکی 
 

 الکترونیکی غیر

 

 تولیددر مرحله 

 اینترنت  
 پیامک و موبایل 

                     تلفن
 پست 

 دفتر پیشخوان
 شبکه دولت 

از   -سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 طریق بنیاد استان و شهرستان 

ملی (خدمتی که فقط در ستاد  
 دستگاه ارائه می شود)

 
کشوري (خدمتی که در کل کشور  

 ارائه می شود) 

 الکترونیکی 
 

 الکترونیکی غیر

 

 در مرحله ارائه نتیجه 

 اینترنت  
 پیامک و موبایل 

                     تلفن
 پست 

 دفتر پیشخوان
 شبکه دولت 

از   -سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 طریق بنیاد استان و شهرستان 

ملی (خدمتی که فقط در ستاد  
 دستگاه ارائه می شود)

 
کل کشور  کشوري (خدمتی که در 

 ارائه می شود) 

 الکترونیکی 
 

 الکترونیکی غیر

 

 ارتباط با دستگاهها 
 خیر         بله                              )آیا براي ارایه خدمت نیاز به ارتباط با دستگاه دیگر است؟ (مانند استعالم از دستگاه

 جزییات خدمت 
آمار تعداد خدمت 

                   گیرندگان
   پرونده در هفته 40به طور متوسط روز          هفته        ماه        فصل          سال            در: خدمت گیرندگان  ...

  زمان متوسط مدت
 خدمت:  ارایه

 حدود یک ماه          روز          هفته        ماه        فصل          سال     

 بار در:                 هفته        ماه        فصل          سال         دهه           مصداقی ندارد   ................  تواتر 
 مراجعه دفعات

 حضوري 
 روز          هفته        ماه        فصل           سال :        تعداد یکبار   

 بهار            تابستان               پائیز              زمستان           تمام ایام سال            یکبار براي همیشه  فصل ارائه خدمت 

 فرآیندها
 اقشار کم درآمد جامعه کمک به تامین مسکن خانواده هاي محروم و  نام فرآیند

   

   

      

   

   



نمودار/طراحی  
 فرایند

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

درخواست متقاضی  
 شهرستان به بنیاد 

بررسی و تحقیقات محلی و  
 تکمیل فرمهاي مربوطه 

معرفی به بنیاد  واجد شرایط
 مسکن استان

 عدم وجود شرایط

 پایان  اعالم به متقاضی 

ارسال درخواست و  
مدارك و فرمهاي مربوطه  

به دفتر مشارکتهاي 
و ررسی مردمی مرکز  

 عدم تکمیل مدارك توسط آن دفتر

رك تکمیل و قابل  مدا
 طرح در هیئت امنا

طرح در هیئت 
 امناء مرکز 

تهیه صورت جلسه هیئت توسط  
 دفتر مشارکتهاي مردمی مرکز 

 عدم تصویب
 بنیاد مسکن استان 

ابالغ مصوبه به  
 امور مالی مرکز 

پرداخت مبلغ تصویبی به  
 حساب بنیاد مسکن استان 

هزینه کرد طبق نظر  
 هیئت امنا مرکز 


