پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي
شناسنامه فرآیند
تاریخ مستند سازی31/19/13 :

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي-

کد فرایندKHJ/030/313/1-1 :

مدیریت امالک و حقوقي
 .1عنوان فرایند :تفکیک یک قطعه زمین دولتي

 .2متصدی فرایند :اداره فني و شناسایي
 .3واحد های مرتبط در فرایند :اداره فني و شناسایي
 .1ورودی های فرایند:
 نامه درخواست تفکیک از اداره امالک -استعالم شهرداری(استعالم بر و کف)

 .6مشتری های فرایند:
اداره کل

 .5خروجی های فرایند:
سند تفکیک شده

 .7زمان مطلوب فرایند :حداقل  9ماه
 .8فرمهای مورد استفاده در فرایند:
 .3مستندات قانونی اجرای فرایند:
 .11نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است ☐

 .11اجرای فرایند
کل فرایند قابل انجام است ☐

سطح انجام بهصورت غیرحضوری:

قابللا انمللام بهصللورت غیرحضللوری توسللط در سطح اطالعرساني الکترونیکي ☐
تکمیل فرمهای مورد عمل بهصورت الکترونیکي ☐
شهروند :بله ☐ خیر ☐

بخشي از فرایند قابل انجام است ☐
قابل انجام نیست ☐

انجام فرایند بهصورت کامال الکترونیکي و غیرحضوری ☐

نام نرمافزارها :

قابل انجام از طریق پیشخوان ☐

مدیر سازمان

تدوین کننده
محمد هادی خراشادیزاده
1931/11/...
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 مراحا انمام فرایند
فرآیند تفکیک یک قطعه زمین دولتي
ردی

KHJ/030/313/1-1

شرح فعالیت

ف

مسئولیت

1

دریافت نامه درخواست تفکیک از اداره امالک و ادارات مرتبط و ارجاع به
کارشناس فني

2

تهیه نقشه تفکیکي و نامه جهت ثبت و ارسال به رئیس اداره فني و شناسایي
{نقشه تفکیکي بر اساس مساحت پالک ،نووع کواربری ،وضو موجوود و طور
تفصیلي و ضوابط تفکیک تهیه مي شود}

9

تایید نامه و نقشه تفکیکي و ارجاع به مدیر امالک و حقوقي

1

امضای نامه و ارسال به دبیرخانه جهت ثبت نامه

رئیس اداره فني و
شناسایي

مدت

مرحله

زمان

بعد

1

2

کارشناس فني

 1هفته

9

رئیس اداره فني و
شناسایي

1

1

مدیر امالک و حقوقي

1

5

5

ثبت نامه و تحویل نامه با ضمائم(نقشه و نظریه) به کارشناس ثبتي

دبیرخانه

1

6

6

مراجعه به ثبت مربوطه و ارائه مدارک و پیگیری جهت تفکیک ملک

کارشناس ثبتي

 2الي 9
ماه

پایان
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