ریاست جمهوری

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور

شناسنامه خدمات منتخب شرکت ملی گاز ایران
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي در حوزه گاز
نام دستگاه اجرايي :شرکت ملی گاز ایران
خدمت

 -3ارائه دهنده

(اين قسمت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تکمیل مي شود)

نام دستگاه مادر :وزارت نفت

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به ديگر دستگاه هاي دولتي ()G2G

ماهیت خدمت

 حاکمیتي

سطح خدمت

 ملي

رويداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

 تولد

نوع مخاطبین

شرح خدمت
دانشجويان تحصیالت تکمیلي (مقاطع کارشناسي
ارشد و دکتري) دانشگاهها و مراکز آموزش عالي
کشور

 تصدي گري
 منطقه اي

آموزش

 تأسیسات شهري

 استاني

 شهري

 روستايي

سالمت

 مالیات

کسب و کار

تامین اجتماعي

ثبت مالکیت

 بیمه

 ازدواج

 بازنشستگي

 مدارک و گواهینامه ها

 تقاضاي گیرنده خدمت
 تشخیص دستگاه

 فرا رسیدن زماني مشخص

 وفات

 ساير

 رخداد رويدادي مشخص

 ساير:

فرم معرفي دانشجو از كميته تحصيالت تكميلي دانشگاه محل تحصيل ،فرم تكميل شده پيشنهاد حمايت از

مدارک الزم براي انجام
خدمت

پايان نامه

قوانین و مقررات باالدستي

بخشنامه وزير محترم نفت به شماره  20/2-401مورخ  ،96/3/2مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت ايران به

 -5جزئیات خدمت

شماره  4824/448-268222مورخ 26/1/34
 فصل

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 052در  :ماه

متوسط مدت زمان ارائه
خدمت:

يك سال براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ،سه سال دانشجويان مقطع دکتري

تواتر

 يکبار براي همیشه

تعداد بار مراجعه حضوري

 3بار در کل هر دوره
مبلغ(مبالغ)

هزينه ارائه خدمت(ريال)
به خدمت گیرندگان

شرکت ملی گازاریان

سال

 ...بار در  :ماه
شماره حساب (هاي)
بانکي

 فصل  سال

پرداخت بصورت الکترونیك

2



...




صفحه 1

ریاست جمهوری

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن
خیر
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه يا بخشي از آن:

غیر الکترونیکي

 -6نحوه دسترسي به خدمت

در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت

ذکر ضرورت

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

 اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)
 پست الکترونیك

مراجعه به دستگاه:
 ملي
 استاني
شهرستاني

اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا )ERP
 ساير (با ذکر نحوه دسترسي)

مراجعه به کارشناس ذيربط /مشاور صنعتي پايان نامه جهت اخذ راهنمايي و
مشاوره ،امور اداري و قراردادي

 غیر الکترونیکي

 الکترونیکي

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیك
 تلفن گويا يا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان
 عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
 ساير (باذکر نحوه دسترسي)

مراجعه

دستگاهها)

الکترونیکي

مراجعه حضوري

 الکترونیکي

ذکر ضرورت

در مرحله ارائه خدمت

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

مراجعه به دستگاه:
 ملي
 استاني
شهرستاني

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیك
 تلفن گويا يا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان
 عناوين مشابه دفاتر پیشخوان
 ساير (باذکر نحوه دسترسي)

حضوري

(فرآيند داخل دستگاه
يا ارتباط با ديگر

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 ارسال پستي
 پیام کوتاه

 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 ارسال پستي
 پیام کوتاه

غیر الکترونیکي

شرکت ملی گازاریان

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیك
 تلفن گويا يا مرکز تماس
 ساير(با ذکر نحوه دسترسي)
ذکر ضرورت

در مراحل اطالع رساني خدمت

نوع ارائه
 الکترونیکي

رسانه ارتباطي خدمت

مراجعه حضوري

مراحل خدمت

-

 تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 ارسال پستي
 پیام کوتاه

صفحه2

ریاست جمهوری

ماهيت سامانه

 غیر الکترونیکي

ذکر ضرورت مراجعه حضوري

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور
 جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير :مراجعه به واحدهاي
اداري/پژوهشي/عملیاتي جهت هماهنگي/اخذ
مشاوره/کسب اطالعات/انجام امور مالي ،اداري و
قراردادي

مراجعه به دستگاه:
 ملي
 استاني
شهرستاني

الکترونیکي
ذاتا غیرالکترونیکي
بخشي از آن
الکترونیکي

 -7ارتباط خدمت با ساير سامانه ها

برخط
Online

نام سامانه هاي ديگر

خير

دسته اي

فیلدهاي مورد تبادل

Batch

استعالم الکترونیکي

























خير

برخط
Online

دسته اي

 -8ارتباط خدمت ساير دستگاههاي ديگر

شرکت ملی گازاریان

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي
دستگاه ديگر

فیلدهاي مورد تبادل

Batch

استعالم الکترونیکي
مبلغ (درصورت
پرداخت هزينه)

استعالم غیر
الکترونیکي

اگر استعالم غیر
الکترونیکي است،
استعالم توسط:





 دستگاه
 مراجعه کننده





 دستگاه
 مراجعه کننده

صفحه 3

ریاست جمهوری

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور





 دستگاه
 مراجعه کننده

 )1انتشار پرتفو(سبد) موضوعات قابل حمایت از طریق پایان نامه ها

 -9عناوين فرآيندهاي خدمت

 )0دریافت درخواست حمایت از پایان نامه از سوي دانشگاه محل تحصيل دانشجو
 )3بررسی شکلی کامل بدون مستندات و اطالعات پروپزال و انطباق موضوع با پرتفو اولویت هاي حمایت از پایان نامه
 )4اعالم نظر درخصوص حمایت /عدم حمایت از پایان نامه
 )5بررسی و اعالم نظر درخصوص حمایت از پایان نامه و انتخاب مشاور صنعتی
 )6تهيه پيش نویس و انعقاد قرارداد حمایتی
 )7نظارت بر عملکرد دانشجو و کمک به ایشان (حسب لزوم) جهت حسن انجام پژوهش و تأیيد عملکردهاي ادواري
 )8تأیيد پيشرفت پایان نامه و درخواست صدور پرداخت هاي فعلی
 )9صدور اجازه پرداخت هاي مقطعی و پایانی مطابق قرارداد
 )12تحویل خروجی هاي پروژه و مقاالت حاصله

شرکت ملی گازاریان

صفحه 4

ریاست جمهوری

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور
 -11نمودار ارتباطي فرآيندهاي خدمت

شروع
مدیر پژوهش و فناوري
ارجاع درخواست حمایت از پایان نامه

امور پژوهش توسعه و فناوري
بررسی شکلی کامل بدون مستندات و اطالعات پروپزال و انطباق
موضوع با پرتفو اولویت هاي حمایت از پایان نامه

پرتفو(سبد) موضوعات قابل حمایت از
طریق پایان نامه ها متشکل از:
 فهرست عناوین پيشنهادي همکارانپژوهشی
پيشنهادهاي واصله از مدیریت ها و
واحدهاي ستادي شرکت ملی از

واحد بررسی کننده پروپزال( داخل یا خار از مدیریت)
فرم بررسی کارشناسی
اعالم نظر درخصوص حمایت /عدم حمایت از پایان نامه

کميته حمایت از پایان نامه ها

بررسی و اعالم نظر درخصوص حمایت از پایان نامه و انتخاب
مشاور صنعتی

واحد برنامه ریزي و کنترل طر ها
تهيه پيش نویس و انعقاد قرارداد و توزی نس

مرکز مار و اطالع رسانی

در اطالعات قرارداد در سامانه هاي
پژوهشی

مشاور صنعتی

نظارت بر عملکرد دانشجوو کمک به وي (حسب لزوم) جهت
انجام پایان نامه و تأیيد عملکردهاي ادواري

مرکز مار و اطالع رسانی

انتشار اخبار مرتب و
مستندسازي نتای
امور پژوهش توسعه و فناوري

تحویل پایان نامه و مقاالت

شرکت ملی گازاریان

امور پژوهش توسعه و فناوري
تأیيد پيشرفت پایان نامه و درخواست صدور پرداخت

واحد برنامه ریزي و کنترل طر ها
انجام امور مرتب با کنترل پروژه(پایان نامه) و صدور اجازه
پرداخت هاي ميانی و پایانی مطابق قرارداد

صفحه 5

ریاست جمهوری

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی کشور

شرکت ملی گازاریان

صفحه 6

