
  بسمه تعالی
                                                                                    فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

  15031948000   شناسه خدمت -2  فاضالب و آب با مرتبط شکایات به پاسخگویی :عنوان خدمت -1

3 - 
ارائه دهنده 

خدمت
  شرکتهاي آب و فاضالب شهري و روستایی نام دستگاه اجرایی:  

  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

  پاسخ به شکایات و اعتراضات مردمی در حیطه وظایف و امور محوله صنعت آب و فاضالب  شرح خدمت
  
  

 نوع خدمت 
 

   )G2C( خدمت به شهروندان    
   )G2B( خدمت به کسب و کار    
نوع  )G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی    

 
مخاطبین

  کلیه شهروندان  

  تصدي گري      حاکمیتی      ماهیت خدمت 
  روستایی      شهري      استانی      منطقه اي      ملی      سطح خدمت

    آموزش     تولد       رویداد مرتبط با:
س
ال
م

ت

  مالکیتثبت      تامین اجتماعی      کسب و کار     مالیات   

     تاسیسات شهري     
ب
ی
م
  ه

  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج   

  رخداد رویدادي مشخص       فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت          نحوه آغاز خدمت
  سایر:  ...      تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

  
  

  مصوبه حقوق شهروندي  باالدستیقوانین و مقررات 
  بخشنامه حقوق شهروندي در نظام اداري

  

5- 
جزییات خدمت

  

  گیرنده در سال 6000  متوسط                  آمار تعداد خدمت گیرندگان
  روز 20  خدمت: ارایه زمان مدتمتوسط 

  سال ماه        فصل            بار در:       یک       ( بنا به ضرورت)یکبار براي همیشه          تواتر
  حداکثر یکبار  حضوري بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
  گیرندگانخدمت 

  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
      بدون هزینه

      
      

6- 
نحوه 

دسترسی به 
خدمت

  س دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدر  
https://abfaksh.ir/mizkhedmat/ 

 
  سامانه ثبت و پاسخگویی شکایات خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:نام سامانه مربوط به 

   

      



  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
  الکترونیکی      

  
  (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس        

  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    
    
  الکترونیکیغیر

ذکر ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی      
  استانی      
  شهرستانی     

در مرحله درخواست خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  (برنامه کاربردي) تلفن همراه    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

    
  الکترونیکیغیر

ذکر ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی     
  استانی     
  شهرستانی     

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه   

یا ارتباط با دیگر 
دستگاه ها )

  

  الکترونیکی    
  

  )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
  (باذکرنحوه دسترسی) سایرپست الکترونیک                              

       
  الکترونیکیغیر

ذکر ضرورت 
مراجعه 
حضوري

    

درمرحله ارائه خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  (برنامه کاربردي) تلفن همراه اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)             
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  پیام کوتاه              تلفن گویا یا مرکز تماس      
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  شابه دفاتر پیشخوانعناوین م   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

    
  الکترونیکیغیر

ذکر ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی     
  استانی     
  شهرستانی     

7- 
ارتباط
 

خدمت
 با 

سایر
 

سامانه
 

ها 
(بانکهاي اطالعاتی) 

 در
دستگاه

  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر  
  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch

(  

        اطالعات مورد نیاز  سیستم اتوماسیون اداري 
          
          
          

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  استعالم الکترونیکیمبلغ فیلدهاي نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگرار-8



(درصورت  موردتبادل  دیگر
پرداخت 
 هزینه)

برخط
  online

  
دسته

اي 
)

Batch
  :، استعالم توسطاست  )

  دستگاه               
  کننده مراجعه    

9-
عناوین فرآیندهاي 

 خمت

  /کارتابلازطریق درگاههاي موجود ( پرتال، دفاتر پیشخوان، سامانه هاي تلفنی و ...) ، تخصیص کد پیگیري درخواست ثبت   -1
    ت ثبت شده از طریق سامانه به مراجع مرتبط جهت اخذ پاسخایارسال شک -2
  بهمراه مستندات در سامانه پاسخ  ثبت -3
  ازطریق درگاههاي موجود ( پرتال، دفاتر پیشخوان، سامانه هاي تلفنی و ...)  شکایت کنندهارائه پاسخ به  -4

  اطالع رسانی به درخواست کننده در تمامی مراحل ازطریق درگاههاي موجود ( پرتال، دفاتر پیشخوان، سامانه هاي تلفنی و ...) -5  
  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  

  

شروع

ثبت شکایت در یکی از 
) درگاه ھای ورودی 

..( تلفن گویاو-سامانھ

بررسی توسط کارشناس 
رسیدگی بھ شکایات

شکایت مرتبط با حوزه 
وظایف آبفا می باشد

اعالم بھ شاکی جھت 
پیگیری از دستگاه 

مربوطھ

ارجاع بھ دستگاه مربوطھ 
از طریق سامانھ شکایات

خیر

بلی

بررسی و اعالم پاسخ 
واحد مربوطھ

اعالم پاسخ بھ شاکی

پایان
  

                                    
  
   :فرم کننده تکمیل خانوادگی نام و نام
  

  مهین شکیبا

   :تلفن
  

02189613613  

  :الکترونیک پست
  

shakiba@nww.ir 

   :مربوط واحد
فن آوري اطالعات و توسعه دولت 

  الکترونیک



  


