فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :ارائه خود اظهاري در پايش آلودگي
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت 00130013011
خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي()G2G

شرح خدمت :خود اظهاری در پایش آلودگی
مدارک مورد نیاز :فرم هاي نظارتي-قرارداد خود اظهاري

جزيیات خدمت

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوري
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گیرندگان

حداکثر سه ماه
ساعات اداري
جهت نمونه برداري و ثبت نتايج کامال متفاوت است.
شماره حساب (هاي) بانکي
مبلغ(مبالغ)
تدوين نشده بستگي به قرارداد خود اظهاري
دارد
...

نحوه دسترسي به خدمت

اينترنتي (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکي با کلیک روي نماد کاربر را هدايت کند)

پست الکترونیک:

(آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگويي يا ارتباط با متقاضي)

تلفن گويا يا مرکز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس يا تلفن گويا با کلیک روي نماد نمايش داده شود)
تلفن همراه (پیوند دريافت برنامه کاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه)
پیام کوتاه (شماره سامانه پیامکي ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روي نماد نمايش داده شود)

دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پیشخوان خدمات

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

نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت (از ديد متقاضي خدمت)

معاونت محيط زيست انساني

خوداظهاري

جهت انجام

ابالغ به واحد
قرارداد )

صورت عقد

پايش ( در

عقد قرار داد

واحد

پايش خروجي

درخواست

3

پايش
4

اعالم برنامه  01روزه پايش به اداره كل و دفتر

5

پايش

واحد مورد

اندازه گيري

2

انجام اقدامات قانوني مورد نظر سازمان

مورد پايش )

6

اعالم نتايج حداكثر  01روز پس از اندازه گيري (به اداره كل و واحد

واحد مورد پايش

آزمايشگاه معتمد

اعالم نتايج ساليانه به دفتر پايش

1

به معاونت

اداره كل حفاظت محيط زيست استان

ارسال نتايج

دفتر پايش فراگير محيط زيست
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انجام اقدامات قانوني مورد نظر سازمان
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