فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت:
نوع خدمت:

نظارت ،اعالم تخلف و ثبت جرائم

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه

خدمت10461116141 :

خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت-1 :نظارت ،اعالم تخلف و ثبت جرائم:ثبت و اعالم تغييرات در آزمايشگاهها -ارائه مستندات ،دستور کارها و ابالغيه
ها(اطالع رسانی مستندات ،دستور کارها و ابالغیه ها)
مدارک مورد نیاز:
اعالم موارد تغيير يافته از سوي متقاضي به اداره کل( طبق بند  6-11شرايط عمومي صدور)
کنترل حداقل فاصله زماني قبل از تقاضاي ارتقاء
بررسي پرونده از نظر عملكرد و تخلفات محتمل
بررسي موارد مورد تقاضا و اعالم نظر اداره کل و سازمان (مطابق رويه صدور)

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

حداکثر دو ماه بستگی به مدت تكمیل مدارک توسط متقای دارد و در صورت تكمیل مدارک حداکثر  2ماه
در ساعات اداری در ستاد و ادارت کل استانها
یكبار درسال
شماره حساب (های) بانكی
مبلغ(مبالغ)

...
نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونیكی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند)

پست الكترونیک:

(آدرس پست الكترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)

تلفن گویا یا مرکز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شود)
تلفن همراه (پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)
پیام کوتاه (شماره سامانه پیامكی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

(لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت)

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :

فرايند نظارت ،اعالم تخلف و ثبت جرائم
ورود کاربر ناظر
انتخاب تخلف محتمل
انتخاب عنوان نظارت انجام شده و ثبت گزارش مربوطه
اعالم گزارش به بخش نظارتي مربوطه (اداره کل /يا دفتر پايش)
طرح ،بررسي و تاييد تخلف (طي گردش الزم)
انتخاب اتوماتيك جريمه و اعمال آن با توجه به آيين نامه مربوطه (با قابليت تاييد انتخاب اتوماتيك)
ثبت و اعالم تغييرات در آزمايشگاهها
تغيير در آدرس ،فضا و ...
تغيير در پرسنل
تغيير در تجهيزات (تعمير ،کاليبراسيون ،سرويس) ،
تغيير در پارامترها يا دستورالعملها و ...

