بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت :حمايت مالی از پايان نامه در حوزه تعاون

 -2شناسه خدمت10361817131:

نام دستگاه اجرايی :وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ،معاونت امور تعاون
نام دستگاه مادر :وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

 -1مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گیرندگان

 -5جزيیات خدمت

متوسط مدت زما ن ارايه
خدمت:

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوری
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گیرندگان(کمك
وحمايت )

کمك وحمايت به انجام پايان نامه های دانشگاهی در حوزه های کارشناسی ارشد و دکتری که از جمله اهداف
آن شامل موارد زير برنامه ريزی واجرايی می گردند:
 -1توسعه و ترويج فرهنگ تعاونی در سطح دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی
 -2بهره گیری از نتايج يافته های تحقیقاتی در رفع نیاز های مطالعاتی بخش تعاون
 -0توجه به مطالعات تقاضا محور به ويژه در سطح استانها و تعاونی های بزرگ واتحاديه ها با رويکرد ارتباط
صنعت ودانشگاه
 -1بهره گیری از مدل های تجمیع ونگرش سیستمی در اجرای مطالعات بزرگ (چند وجهی)با بهره گیری از
تحقیقات موردی ومیکرو
 -5فعال سازی دانشگاه ها در حوزه های تحقیقات تعاونی
دانشگاهیان ودانشجويان دانشگاه ها ومراکز آموزش
خدمت به شهروندان ()G2C
عالی
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به ديگردستگاه های
دولتی()G2G
تصدی گری
حاکمیتی
روستايی
شهری
استانی
منطقه ای
ملی
کسب و کار
ثبت مالکیت
تامین اجتماعی
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
مدارک و گواهینامهها
ساير
وفات
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رويدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
ساير ... :اعالم و به صورت فرآيندی فراخوان
تشخیص دستگاه
مدارک اعتبار دانشجويی – پروپوزال با تايید دانشگاه مبنی بر تز کارشناسی ارشد يادکتری – قرارداد انفرادی يا بر
اساس توافق وزارت با دانشگاه – ورود به کارگروه پژوهش وزارت متبوع وتايید وبررسی های فرآيندی
سیاست ها وبرنامه های باالدستی حوزه تعاون – سیاست های اصل  -11برنامه توسعه ششم – برنامه عملیاتی
دفترترويج آموزش وتحقیقات تعاون مورد تايید حوزه های باالدستی وزارت متبوع

نوع مخاطبین

 -0ارائه دهنده
خدمت

( اين فیلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تکمیل می شود).

سال حدود  133نفر در کشور
فصل
ماه
گیرندگان در:
براساس پايان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به طور متوسط  1 -1.5سال
133بار در:
يکبار برای همیشه
بسته به مورد کار ها وارجاعات به کارگروه حدود  0بار برای هر مورد
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
متوسط  13میلیون ريال
به هر پايان نامه به صورت انفرادی
و 53میلیون ريال در انعقاد قرارداد
با دانشگاه در سال 1036

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونیك

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه يا بخشی از آن

درمرحله ارائه خدمت

مرحله تولید خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا
ارتباط با ديگر دستگاه ها )

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

 -7نحوه دسترسی به خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

در حال حاضر خدمت به صورت الكترونیكی انجام نمی شود
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه يا بخشی
از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیك
تلفن گويا يا مرکز تماس پیام کوتاه
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير :دريافت فیزيکی مدارک
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیك
تلفن گويا يا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسی) سامانه بريد وزارت متبوع
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
ساير :دريافت فیزيکی مدارک
الکترونیکی
اينترانتی (مانند اينترانت داخلی دستگاه يا) ERP
اينترنتی (مانند درگاه دستگاه)
ساير(باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیك
برخی از بخش های فرآيند نیازمند حضور مجری در کارگروه است و به
هر حال زير ساخت های الکترونیکی نیز فراهم نمی باشد .

الکترونیکی

اينترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك
تلفن گويا يا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
ساير(باذکرنحوه دسترسی)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

سامانه ايران داک Iran.doc

 -3عناوين فرايندهای خدمت

-8ارتباطخدمت باساير دستگاههای ديگر

نام دستگاه ديگر

بررسی تکرار موضوعی

نام سامانه های
دستگاه ديگر

فیلدهای
موردتبادل

وزارت علوم تحقیقات وفناوری
اطالعات  -دانشگاه آزاد و
ساير دانشگاه ها ومراکز
آموزش عالی

مبلغ (درصورت
پرداخت هزينه)
23تا  25درصد
از قرارداد به
عنوان هزينه های
دانشگاه (مشاور
وراهنما وداور)

استعالم الکترونیکی اگراستعالم غیرالکترونیکی
است ،استعالم توسط:

برخط
online
دستهای
(Batch
)

 -6ارتباط خدمت باسايرسامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) دردستگاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

برخط
online

نام سامانه های ديگر

دستهای
()Batch

غیرالکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطی مناسب
ساير:
فیلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونیکی
غیر
الکترونیکی

دستگاه
مراجعه کننده

دستگاه
مراجعه کننده

فرآيند بررسی ومطالعات حوزه به منظور ارائه اولويت های پژوهشی
اعالم وفراخوان اولويت ها به استانها ودانشگاه ها وحوزه های تعاون
فرآيند توافقنامه با دانشگاه ها
فرآيند درخواست دانشجو وثبت عنوان
فرآيند بررسی پروپوزال با عامل دانشگاه ووزارت توسط مجری
فرآيند استمرا ر هدايت حمايت ونظارت بر پايان نامه تا اتمام کار
فرآيند اتمام کار وارائه طرح نهايی وتسويه حساب

 -13نمودار ارتباطی فرايندهای خدمت

فرآيند بررسي ومطالعات حوزه به منظور ارائه
اولويت هاي پژوهشي

اعالم وفراخوان اولويت ها به استانها
ودانشگاه ها وحوزه هاي تعاون

فرآيند توافقنامه با دانشگاه ها در صورت
وجود

فرآيند درخواست دانشجو وثبت عنوان

فرآيند بررسي پروپوزال با عامل دانشگاه
ووزارت توسط مجري

فرآيند استمرا ر هدايت حمايت ونظارت
بر پايان نامه تا اتمام كار

فرآيند اتمام كار وارائه طرح نهايي وتسويه
حساب

