
 بسمه تعالی

1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
جغرافیایی ملیارائه اطالعات  :عنوان خدمت -1

جغرافیایی نام هر قرارگیری محل نقشه ارائهزیرخدمت:  عنوان
11171113111: شناسه خدمت -2

11171113117شناسه زیر خدمت: 
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ارائه

ت
دهنده خدم

نام دستگاه اجرایی:  سازمان مدیریت وبرنامه ریزي خراسان رضوى

سازمان نقشه برداری کشور نام دستگاه مادر:
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ت
ت خدم

صا
خ

ش
م

تصویر و کد نقشه های پوششی موجود کشور که عارضه در آن واقع شده ارائه می شود.شرح خدمت

 (G2Cخدمت به شهروندان )    نوع خدمت 
 (G2Bخدمت به کسب و کار) 
(G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)    

نوع مخاطبین

حقوقی و حقیقی اشخاص

حاکمیتی    ماهیت خدمت 

ملی    سطح خدمت

مدارک الزم برای انجام 
 خدمت

مدرکی الزم نیست

سازمان نقشه برداری کشور های دستورالعمل و مقررات و قوانین مقررات باالدستیقوانین و 
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ت
جزییا

ت
خدم

محدویت ندارد خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

محدویت نداردساعت ارائه خدمت

مراجعه حضوری الزم نیستتعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

-رایگان
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ی به 
س

ستر
حوه د

ن

ت
خدم

 

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

http://gndb.ncc.org.ir

رسانه ارتباطی خدمتنوع ارائهمراحل خدمت

ت
در مرحله خدم

اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(        الکترونیکی    
پست الکترونیک                 
تلفن گویا یا مرکز تماس          
تلفن همراه )برنامه کاربردی(    
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ن
عناوی

ت
ی خدم

فرایندها

: متقاضی دید از متخد دریافت مراحل نمودار
،مراجعه به سایت پایگاه ملی نامهای جغرافیایی ایران -1

اطالعات، جستجوی روش انتخاب -2

جستجو، نتایج دریافت -3

پوششی های نقشه ولجد عارضه، یاتجزئ صفحه به رجوع -4



نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت -11

 :فرم کننده تکمیل خانوادگی نام و نام
سیدمحمد ایازى

واحد مربوط:   :الکترونیک پست تلفن
مدیریت نقشه و اطالعات 

مکانى 

شروع

مراجعه به سايت پايگاه ملي
نامهاي جغرافيايي ايران

انتخاب روش جستجوي  
اطالعات

دريافت نتايج جستجو

ئيات عارضه،  زرجوع به صفحه ج
ول نقشه هاي پوششيدج

38670065




