بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت:پرداخت وام ضروري بازنشستگان و موظفين

 -2شناسه خدمت
( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکميل می شود).

 -3ارائه
دهنده
خدمت

نام دستگاه اجرایی:صندوق بازنشستگی کشوري

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه مادر:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي
دولتی()G2G
حاکميتی
منطقه اي
ملی
ماليات
آموزش سالمت
تولد
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

نحوه آغاز خدمت
مدارك الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گيرندگان

نوع مخاطبين

شرح خدمت

به منظور رفع بخشی از نيازهاي بازنشستگان وام ضروري با تأمين اعتبار از سوي بانك عامل پرداخت می گردد.
بازنشستگان و موظفين مشترك صندوق

تصدي گري
شهري
استانی
تامين اجتماعی
کسب و کار
مدارك و گواهينامه-
بازنشستگی
ها
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
 .1تکميل فرم درخواست وام بازنشسته یا موظف مشترك صندوق در وب سایت
 .2تکميل فرم وکالت اعضا در صورت نمایندگی از اعضاي خانواده براي موظفين
(شرایط :نداشتن بدهی قبلی و عدم دریافت وام)

روستایی
ثبت مالکيت
وفات سایر
رفاهی

ماده  3تصویب نامه شماره /67115ت 33874ه مورخ 84/11/10
400هزارنفر خدمت گيرندگان در:

ماه

فصل

سال

 -6نحوه دسترسی به
خدمت

 -5جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
ساعات مراجعه متقاضی:

ساعات ارائه خدمت:

شنبه تا چهارشنبه  8تا 16

شنبه تا چهارشنبه  8تا 16

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

یکبار براي هميشه

یك بار در:

ماه

فصل

سال

( در صورت اتمام بدهی)

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانکی

پرداخت بصورت الکترونيك

-

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن
http://cspf.ir/Default.aspx
http://www.cspf.ir/LoanResult.aspx
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن :در موعدد مقرر  ،ثبت نام وام در سایت صندوق اعالم می گردد
نتایج قرعه کشی وام ضروري
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت

پست الکترونيك

ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
اینترنتی
پست الکترونيك

مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها
)

ارسال پستی

دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرك
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :در صورتی که چند موظف
حقوق بازنشسته را دریافت می نمایند
می بایست یکی از موظفين در صورت
وکالت درخواست خود را بصورت
حضوري ارائه نماید.
اینترنتی
پست الکترونيك

غيرالکترونيکی

اینترنتی
پست الکترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
پيام کوتاه
ارسال پستی

دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهاي موردتبادل

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکی

اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونيکی
غير
الکترونيکی

برخط
online

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانهها
(بانکهاي اطالعاتی) دردستگاه

پيام کوتاه

ذکر ضرورت مراجعه حضوري

الکترونيکی

الکترونيکی

درمرحله ارائه خدمت

تلفن همراه (برنامه کاربردي)

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

در مرحله درخواست خدمت

تلفن گویا یا مرکز تماس

غيرالکترونيکی

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکی

الکترونيکی

نام سامانه هاي دیگر

پيام کوتاه

سيستم احکام

دستهاي
()Batch

در مرحله اطالع رسانی خدمت

الکترونيکی

اینترنتی

تلفن همراه (برنامه کاربردي)

-8ارتباطخدمتباسایر دستگاههاي دیگر
 -9عناوین فرایندهاي
خدمت

بانك عامل

مبلغ وام
شماره حساب وام
گيرنده

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم الکترونيکی اگراستعالمغيرالکترونيکياست،
مبلغ
استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه
مراجعهکننده

دستگاه
مراجعهکننده
دستگاه
مراجعهکننده
 .1ثبت نام بازنشستگان یا موظفين در سایت صندوق( مراجعه موظفين در صورت وکالت از سایر اعضا به واحدهاي اجرایی صندوق و ارائه فرم
تکميل شده )
 .2قرعه کشی سيستمی
 .3اعالم اسامی برندگان و مراحل پرداخت وام در سایت صندوق
 .4واریز مبلغ وام بر اساس مرحله (هر ماه یك مرحله)و ارسال پيامك به بازنشسته یا موظف
 .5کسر اقساط از حقوق

 -10نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت
ثبت نام بازنشستگان و
شروع

موظفين و در صورت نياز

قرعه کشی

اعالم اسامی برندگان و مراحل

ارائه وکالتنامه

سيستمی

پرداخت در سایت

واریز مبلغ وام بر اساس مرحله (هر ماه یك مرحله )و
ارسال پيامك به بازنشستگان یا موظفين

کسر اقساط از حقوق

پايان

نام و نام خانوادگی تکميل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونيك:

واحد مربوط:

