
 بسمه تعالی 
                                                                                      بنیاد مسکن انقالب اسالمی خدمت دستگاه اجرایی

 روستایی  مسکن زمین و در حوزه ثبت اسناد و امالكپاسخ به استعالم :  مشخصات خدمت
 خدمات فنی (استعالم ثبت اسناد و امالك در حوزه زمین)سایر  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     

 (سامانه ساخت و ساز روستایی) http//:212.16.95.15 آدرس اینترنتی خدمت
 گزارش   سنجه 

مدارك الزم براي انجام  
 خدمت

 ملک کروکی  -مدارك هویتی و مالکیتی متقاضی -استعالم اداره ثبت

 قوانین

  نام قانون 
  لینک قانون در اینترنت 

 برابر توافق مابین بنیاد استان و اداره ثبت اسناد و امالك  شرح مختصر

 ضمائم و فایلها 
)                    نمایدآیا 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  

 بله                                  خیر 

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

 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 

 ) مکاتبه و اتوماسیون اداريسایر(

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

 
کشوري (خدمتی که در کل کشور  

 ارائه می شود) 

 الکترونیکی 
 

 الکترونیکی غیر

 

 

    

http://212.16.95.15/


 در مرحله درخواست 

 اینترنت  
 پیامک و موبایل 

                     تلفن
 پست 

 دفتر پیشخوان
 شبکه دولت 

 ) مکاتبه و اتوماسیون اداريسایر(

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

 
کشوري (خدمتی که در کل کشور  

 ارائه می شود) 

 الکترونیکی 
 

 الکترونیکی غیر

 

 در مرحله تولید

 اینترنت  
 پیامک و موبایل 

                     تلفن
 پست 

 دفتر پیشخوان
 شبکه دولت 

 ) سامانه ساخت و ساز روستاییسایر(

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 

 ) مکاتبه و اتوماسیون اداريسایر(

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

 
کشوري (خدمتی که در کل کشور  

 شود) ارائه می 

 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
 در:         روز          هفته        ماه        فصل          سال          خدمت گیرندگان. . .    

  زمان متوسط مدت
 خدمت:  ارایه

 روز          هفته        ماه        فصل          سال     

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

 حضوري 
 تعداد         روز          هفته        ماه        فصل           سالدو بار   

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

 فرآیندها
 پاسخ استعالم به درخواست اداره ثبت اسناد و امالك  نام فرآیند

نمودار/طراحی  
 فرایند

 
 
 

 سامانه ساخت و ساز روستایی قرار داده شده است. مسیر عملکرد یکسان است لیکن فرمت متفاوت است که قبال داخل  
 آیین نامه اجرایی ارائه خدمات فنی) 22(فلوچارت گردشکار ارائه خدمات فنی موضوع بند الف ماده 

 
 
 
 

 

   

   

      

   

   



 


