شرایط ،امکانات و تجهیزات عمومي مورد نیاز دفاتر پیشخوان خدمات دولت جهت ارائه خدمات دستگاههای اجرایي استان
ردیف

1

(جدول شماره یك)

شرایط و تجهیزات مورد نیاز

تأمين حداقل فضایی برابر با  50متر مربع در مناطق شهری و  20متر مربع در مناطق روستایی جهت ارائه خدمات
( ترجيحاً در طبقه همکف یا اول و دارای کاربری مجاز )

2

تهيه و نصب تابلو دفتر با طرح پيشخوان دولت مطابق با رنگ ،آرم و نوشته ابالغی

3

تهيه مهر دفتر با درج شماره پروانه پيشخوان خدمات دولت

4

تجهيزات فنی و اداری شامل  :ميز ,صندلی و نيمکت مراجعين ،مکانی جهت بایگانی مدارک و اسناد ،ماشين حساب و …

5

امکانات الزم برای ارائه خدمات به جانبازان ,معلوالن و معلولين

6

تأمين تاسيسات بهداشتی ( آبدارخانه و سرویس بهداشتی) برای کارکنان دفتر

7

امکانات ایمنی نظير کپسول اطفای حریق و سيستم های هشدار دهنده ( دزدگير )

8

سيستم رایانه ای با تجهيزات فنی مناسب ,متناسب با خدمات قابل ارائه در دفتر

9

نمابر  ,پرینتر ليزری  ,اسکنر و دستگاه فتوکپی

10

نصب دستگاه  POSحداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی

11

خط اینترنت پر سرعت  ADSLبا پهنای باند حداقل 128 k

12

بارکدخوان

13

نصب صندوق انتقادات و پيشنهادات

14

گاو صندوق

15

نصب آدرس ،شماره تلفن و نمابر کارگروه استانی در معرض دید مراجعين جهت ارائه انتقادات و پيشنهادات

16

وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب – آب سرد کن

17

 UPSمناسب

18

دستگاه نقش تمبر و ترازو

19

نصب پروانه ایجاد و بهره برداری از دفتر پيشخوان دولت در محل مناسب

20

ثبت نام بيمه تضامين دفاتر پيشخوان خدمات دولت (بيمه معلم) و تمدید ساالنه آن

21

پيشخوان متناسب با حجم خدمات ارائه شده در دفتر

22

نصب تابلوی خدمات قابل ارائه و تعرفه آنها در محل مناسب و در مقابل دید مشتریان

23

تامين نيروی آموزش دیده جایگزین در صورت غيبت هر یک از کارکنان ( نصب گواهينامه های آموزشی پرسنل در دفتر )

24

نصب برنامه ساعت کاری دفتر در معرض دید مراجعين

25

نصب عالئم دیداری و نوشتاری در باالی پيشخوان ها جهت اطالع مشتریان

26

رعایت کليه مفاد آیين نامه اجرایی دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غير دولتی و بخشنامه های ابالغی

شرایط و تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه خدمات پست بانك

(جدول شماره دو)

ردیف

شرایط و تجهیزات مورد نیاز

1

تآمين مکان مستقل و یا انفکاک کامل باجه پست بانک از سایر پيشخوان ها

2

دستگاه تشخيص اسکناس

3

گاو صندوق  450کيلویی

4

دستگاه اسکناس شمار

5

ماشين حساب  12رقمی

6

دزدگير

7

دوربين مدار بسته

8

کپسول اطفای حریق

9

تایيدیه پليس پيشگيری ناجا و اماکن

شرایط و تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه خدمات شركت مخابرات استان

(جدول شماره سه)

تلفن ثابت
ردیف

1

شرایط و تجهیزات مورد نیاز

یک دستگاه رایانه با قدرت پردازش باال مستقل از سيستم پاسخگویی تلفن همراه با نصب نرم افزار طرح جامع مشترکين ثابت
نرم افزار امنيتی کيهان – آنتی ویروس مناسب  -برنامه های جانبی آ فيس

2

یک عدد ماژول کيا جهت بر قراری امنيت در ارتباط با سرور های مخابرات

3

مودم  ADSLجهت ارتباط با اینترانت

4

 2خط تلفن ثابت و خطوط الزم برای استفاده ارتباط راه دور (کابين) و نرم افزار محاسبه تعرفه خدمات ارتباط راه دور

5

تهيه بر نا مه های جانبی مورد نياز از قبيل (دات نت و کریستا ل ریپورت)
تلفن همراه

ردیف

شرایط و تجهیزات مورد نیاز

1

با توجه به تحت وب بودن نرم افزار مشترکين همراه نياز به نصب برنامه خاصی نمی باشد.

2

یک عدد ماژول کيا جهت برقراری امنيت درارتباط با سرورهای مخابرات

شرایط و تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه خدمات اداره كل بیمه خدمات درماني استان
ردیف

شرایط و تجهیزات مورد نیاز

1

تجهيزات VPN

2

خط  VPNبا پهنای باند ) PTMP( 128

3

پرینتر سوزنی LQ 2180

(جدول شماره چهار)

شايان ذكر است امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت ارائه خدمات ديگر دستگاههاي اجرايي استان در جدول شماره يك درج گرديده است.

