بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت :غربالگری تنبلی چشم و سایر اختالالت بینایی

 -2شناسه خدمت 16021056103:

نام دستگاه اجرایی :سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه

مادر :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

شرح خدمت

غربااگریر تنبلااچ م ا و عوامااا اادااگن هنناان
اب ارهگ بگن واگ نبتیگهرگ واژ اا هگر
 خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
 خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 حاکمیتی
 ملی
آموزش
 تولد
 تاسیسات شهری

نحوه آغاز خدمت

 تقاضای گیرنده خدمت
 تشخیص دستگاه

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

نر هلااام منااگهر اارر و روبااتگاچ بااگ اباات گن ا

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

والدین و کودکان 3تا 6سا له

 تصدی گری
 استانی

 منطقه ای
سالمت مالیات کسب و کار
 ازدواج بازنشستگی
 بیمه
فرارسیدن زمانی مشخص
 سایر... :

 روستایی
 شهری
 تامین اجتماعی  ثبت مالکیت
مدارک و
گواهینامهها

وفات

سایر

 رخداد رویدادی مشخص

شناسنامه یا کارت ملی
تبصره  16اساسنامه بهزیستی کشور
ماده  26قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت
بندی ماده  4قانون ساختار جامع نظام رفاه اجتماعی

آمار تعداد خدمت گیرندگان

ماه  فصل
خدمت گیرندگان در:
حدود  3000000نفر می باشد.
یک روز

 -5جزییات خدمت

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گیرندگان

یکبار برای همیشه
حداقل سه بار مراجعه حضوری در سنین  6 – 3ساله
مبلغ(مبالغ)

 -6نحوه دسترسی به
خدمت

سیاستهای کلی سالمت-ابالغیه مقام معظم رهبری
استراتژی پنجم برنامه عملیاتی سازمان

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

متوسط مدت زمان ارایه
خدمت:

سال 



 1بار در:

 ماه

 فصل  سال

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت
الکترونیک

براساس تعرفه دستورالعمل سالیانه

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
مراحل خدمت

نوع ارائه

سامانه اطالع رسانی نشانی پایگاه های غربالگر تنبلی چشم بر
روی سایت سازمان بهزیستی کشور
رسانه ارتباطی خدمت

 -7ارتباط خدمت با سایر
سامانه ها (بانکهای
اطالعاتی) دردستگاه (با ذکر
نام سامانه یا بانک
اطالعاتی)

غیرالکترونیکی

بانک اطالعاتی مددجویان
بانک اطالعات مراکز

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 الکترونیکی  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)  تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر(باذکرنحوه دسترسی) تماس از طریق تلفن همراه یا تلفن ثابت با خانواده
 جهت احراز اصالت فرد
 غیرالکترونیکی
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:
استعالم
استعالم الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
نام سامانه های دیگر
غیر
الکترونیکی

برخط
online

درمرحله پیگیری خدمت

 الکترونیکی

کد ملی
نام مراکز




دستهای
()Batch

در مرحله اطالع
در مرحله درخواست خدمت

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

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

 الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

رسانی خدمت

غیرالکترونیکی

 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)  تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:
 اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 پست الکترونیک

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 الکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)  تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
سامانه اطالع رسانی نشانی پایگاه های غربالگر تنبلی چشم بر روی سایت سازمان بهزیستی
کشور

معاونت درمان و بهداشت
وزارت بهداشت

 -9عناوین
فرایندهای
خدمت

-8ارتباط خدمت باسایر سامانه ها(بانک های اطالعاتی)در دستگاههای دیگر
(با ذکر نام سامانه یا بانک اطالعاتی)

برخط
online
دستهای
(Batch
)

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگراستعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

-1
-2

پذیرش فرد
انجام غربال و مشاوره

-3
-4

مراجعه به اپتومتریست در صورت احتمال وجود مشکل
مراجعه به پزشک در صورت نیاز به معاینات تخصصی تر

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

هونک غربگا
ن بگ نبتیگ و
مگرت Eقبوا
ابت؟

غربگا هونهگ
توبه غربگریرا
نر پگایگهرگ
غربگریر

روع

بله

هونک غربگا
ن بگ نبتیگ
ومگرت
Eاردگعچ ابت ؟

پگاگ

پگاگ

بله

اراام هگرت بالمت و
خروج ا برنگمم

اندگ مراحا نرمگنچ و
پایار رونن نرمگ
توبه اپتومترابت

بله

هونک بگر
ابت

بله

هونک بامگر
ناگ منن عما
دراحچ و نرمگ
تکمالچ مچ بگ ن

خیر

اراام هگرت بالمت
و خروج ا برنگمم

اردگع بم
اپتومترابت و
انامم فراانن

بگ اندگ معگانم
توبه
اپتومترابت ،
هونک بگر ابت

پگاگ

سطح اول

سطح دوم

خیر

بله
پگاگ

اراام هگرت بالمت و
خروج ا برنگمم

پگاگ

اندگ مراحا نرمگنچ و
پایار رونن نرمگ

هونک بگر
ابت

بله

هونک بامگر اردگع
ن  ،ناگ بم معگانم
توبه م پ ک
نارن

سطح سوم

خیر

نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

هونک بگان
دراحچ ون

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط:

