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3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 

 شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي  :نام دستگاه اجرايي

  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور  :نام دستگاه مادر

4- 
مشخصات خدمت

 

 شرح خدمت
 ارايـه خـدمات  پيشنهاد از سوي ذينفعان درون و برون سازماني جهت بهبود و اصالح فرايندها در پذيرش و بررسي 

  به آحاد جامعه
 

 نوع خدمت 

 

۲G(خدمت به شهروندان    C(
۲G( خدمت به كسب و كار     B(  
۲G(خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي     G( نوع

 
مخاطبين

 سازمانها و نهادهاي دولتي و وزارتخانه ها 
 بانكها و اپراتورهاي تلفن همراه 

 تصدي گري    حاكميتي    ماهيت خدمت 
 روستايي     شهري     استاني    منطقه اي   ملي    سطح خدمت

 مالكيتثبت     تامين اجتماعي     كسب و كار   ماليات  سالمت آموزش  تولد    :رويداد مرتبط با
 ساير   وفات   هامدارك و گواهينامه    بازنشستگي   ازدواج  بيمه  تاسيسات شهري   

 رخداد رويدادي مشخص      فرارسيدن زماني مشخص  تقاضاي گيرنده خدمت      نحوه آغاز خدمت
:  ...ساير   تشخيص دستگاه   

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

  دهندهپيشنهاد نياز به منظور بررسي و تاييد صحت اعادي موردمستندات

 
 
 

 شوراي عالي اداري 15/12/1379ط مورخ /430/13مصوبه شماره   باالدستيقوانين و مقررات 
  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 24/10/1381مورخ  19594/1900بخش نامه شماره 

 
 

5- 
جزييات خدمت

 

 ماه        فصل          سالدرخدمت گيرندههزار100     آمار تعداد خدمت گيرندگان
ميانگين يك ماه جهت بررسي پيشنهاد :خدمت ارايه زمان مدتمتوسط 
 سال ماه        فصل           :       بار دريك                           يكبار براي هميشه                     تواتر

انجام مي گرددغير حضوري تعداد بار مراجعه حضوري
به ) ريال(هزينه ارايه خدمت
 خدمت گيرندگان

 پرداخت بصورت الكترونيكبانكي) هاي(شماره حساب )مبالغ(مبلغ
------------------  
------------------  
------------------  

6- 
نحوه دسترسي به خدمت

 الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آنآدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت 
https://pishnahad.nww.ir

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها سامانه جامع:نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن  

 رسانه ارتباطي خدمتنوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
رساني خدمت

الكترونيكي    
 

 )برنامه كاربردي(تلفن همراه )          مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي   
 پست الكترونيك                         ارسال پستي    

 تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه      
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير    



   
 غيرالكترونيكي

ذكر 
ضرورت 
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

 :مراجعه به دستگاه
 ملي      
 استاني      
 شهرستاني     

در مرحله درخواست خدمت
 

الكترونيكي   
 

 )برنامه كاربردي(تلفن همراه )          مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي   
 پست الكترونيك                         ارسال پستي    
 تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
 دفاتر پيشخوان     

 :شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير    

   
 غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت 
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

 :مراجعه به دستگاه
 ملي     
 استاني     
 شهرستاني     

مرحله توليد خدمت
 

)
فرايند داخل دستگاه 

يا ارتباط با ديگر 
دستگاه ها 
( 

الكترونيكي   
 

 )ERP مانند اينترانت داخلي دستگاه يا(اينترانتي )           مانند درگاه دستگاه(اينترنتي     
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير پست الكترونيك                              

   
 غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت 
مراجعه 
حضوري

 

درمرحله ارائه خدمت
 

الكترونيكي   
 

 )برنامه كاربردي(تلفن همراه )          مانند وبگاه دستگاه(اينترنتي  
 پست الكترونيك                         ارسال پستي    
 تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
 دفاتر پيشخوان     

 :شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 )باذكرنحوه دسترسي(ساير    

   
 غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت 
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 : ساير   

 :مراجعه به دستگاه
 ملي     
 استاني     
 شهرستاني     

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
ساير

 
سامانه

ها  
)

بانكهاي اطالعاتي
در) 

 
دستگاه

 فيلدهاي موردتبادلنام سامانه هاي ديگر 
 
 

استعالم  استعالم الكترونيكي
غير 

 الكترونيكي

برخط
 o
n
lin
e

 

دسته
اي 

)
B
atch

(

   ط با منابع انسانيكليه فيلدهاي مرتبمنابع انساني شركت مهندسيسامانه
   
   
   

8-
ارتباط
 

خدمت
 با 

ساير
 

دستگاههاي ديگر
نام سامانه هاي دستگاه نام دستگاه ديگر 

 ديگر
فيلدهاي
 موردتبادل

مبلغ 
درصورت (

پرداخت 
 )هزينه

 غيرالكترونيكي استعالم اگر استعالم الكترونيكي
برخط :است، استعالم توسط

 o
n
lin
e

دسته
اي 

)
B
atch

(

 دستگاه     ------ ------
 كننده مراجعه    



9-
عناوين فرآيندهاي خمت

  
 ثبت پيشنهاد -1
 بررسي اوليه و ارسال براي كارشناسي -2
 ارسال نظر كارشناسان براي كارگروه هاي تخصصي نظام پيشنهادها -3
 در صورت تاييد كارگروه ارسال پيشنهاد براي پيش بيني هزينه و جاري سازي، اقدامات الزم و  اطالع رساني به پيشنهاد دهنده -4
 صورت عدم تاييد اطالع رساني به پيشنهاد دهندهدر  -5

 نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت-0
 
 

شروع

ثبت پيشنهاد در سامانه 
نظام پيشنهادات

بررسي اوليه پيشنهاد 
توسط دبير كميته 

پيشنهادات

ارجاع به كارشناس 
مرتبط با پيشنهاد

بررسي و تعيين امتياز 
پيشنهاد 

پيشنهاد قابل كارشناسي 
مي باشد خير

اعالم عدم پذيرش به 
پيشنهاد دهنده

بلی

طرح در كميته نظام 
پيشنهادات

شايسته اعطاء پاداش مي 
باشد خير

ارسال تقديرنامه براي 
پيشنهاد دهنده

بلی

تعيين پاداش برای پيشنھاد 
دھنده

اعالم امتياز و پاداش به 
امور مالی جھت پرداخت 

پاداش

ارسال پيشنھاد به واحد 
اجرايی مرتبط با پيشنھاد

تقدير از پيشنھاد دھنده 

پايان

ارائه پيشنهاد: عنوان فرايند 
ماه 1: مدت زمان رسيدگي
مستندات مزتبط با :  مدارك مورد نياز

( در صورت نياز) پيشنهاد
ريال 0: هزينه 

شناسنامه فرايند

 
                                   

 
 
 

 :فرم كننده تكميل خانوادگي نام و نام

 مهين شكيبا

 پست 89603613 :تلفن
 shakiba@nww.ir:الكترونيك

 

فن آوري اطالعات و توسعه دولت  :مربوط واحد
 الكترونيك

 


