بسمٍ تعالی

ضمیمٍ 1

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
ػٌَاى خذهت :ضٌاسايي ،ساّثشي ٍ حوايت اص تَسؼِ خَضِ ّاي مسة ٍ ماس

 -2ضٌاسِ خذهت

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ايي فیلذ تَسظ ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي مطَس تنویل هي ضَد).

ًام دستگاُ اجشايي :ضشمت ضْشك ّاي صٌؼتي مل مطَس
ًام دستگاُ هادس :ساصهاى صٌايغ مَچل ٍ ضْشمْاي صٌؼتي ايشاى
ضشح خذهت

ضٌاسايي ،ساّثشي ٍ حوايت اص تَسؼِ خَضِ ّاي مسة ٍ ماس
ضٌاسايي ٍ اٍلَيتثٌذي ،اهناى سٌجي تَسؼِ ،هغالؼِ ضٌاختي ،پیادُ ساصي ٍ اجشاي تشًاهِ ّاي ػول تَسؼِ خَضِ
ّاي مسة ٍ ماس
ريٌفؼاى خَضِ ّاي ّاي مسة ٍ ماس
خذهت تِ ضْشًٍذاى ( )G2C
■ خذهت تِ مسة ٍ ماس ()G2B
خذهت تِ ديگشدستگاُ ّاي دٍلتي()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍيذاد هشتثظ تا:

حامویتي
■
سٍستايي
ضْشي
هٌغقِ اي
هلي
■
ثثت هالنیت
تاهیي اجتواػي
هالیات ■ مسة ٍ ماس
سالهت
آهَصش
تَلذ
سايش
هذاسك ٍ گَاّیٌاهْْا ٍفات
تاصًطستگي
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشي
سخذاد سٍيذادي هطخص
فشاسسیذى صهاًي هطخص
قاضاي گیشًذُ خذهت
سايش... :
■ تطخیص دستگاُ
اًجام هغالؼات ،دسخَاست سسوي ضشمت استاًي ،اسائِ هجَص اص دستگاُ هادس،

 -4هطخصات خذهت

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسك الصم تشاي اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستي
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
 -5جضيیات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسي
ّضيٌِ اسايِ خذهت(سيال) تِ
خذهت گیشًذگاى

تصذي گشي
استاًي

 100خذهت گیشًذگاى دس ■ :هاُ
سِ سال
ينثاس تشاي ّویطِ
هثلغ(هثالغ)
سايگاى

فصل

سال
يل تاس دس:

ضواسُ حساب (ّاي) تاًني

هاُ

فصل

■ سال

پشداخت تصَست النتشًٍیل

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست النتشًٍیني تَدى ّوِ يا تخطي اص آى

دس هشحلِ اعالع سساًي خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست النتشًٍیني تَدى ّوِ يا تخطي اص آى:
سساًِ استثاعي خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
النتشًٍیني
اسسال پستي
پست النتشًٍیل
پیام مَتاُ
تلفي گَيا يا هشمض تواس
سايش(تارمشًحَُ دستشسي)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
■ غیشالنتشًٍیني
هلي
جْت احشاص اصالت هذسك
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
■ استاًي
ضْشستاًي
■ سايش :جْت اعالػشساًي ٍ حساس
ساصي ريٌفؼاى خَضِ اص حوايت دٍلت
رمش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسي

ً -6حَُ دستشسي تِ خذهت

www.

■ غیشالنتشًٍیني

رمش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسي

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشايٌذ داخل دستگاُ
يا استثاط تا ديگش
دستگاُ ّا )

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
النتشًٍیني
پست النتشًٍیل
تلفي گَيا يا هشمض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سايش(تارمشًحَُ دستشسي)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
■ غیشالنتشًٍیني
هلي
جْت احشاص اصالت هذسك
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
■ استاًي
ضْشستاًي
■سايش :جْت جلة هطاسمت ريٌفغ
خَضِ دس فؼالیتْاي جوؼي تَسؼْاي
النتشًٍیني
ايٌتشاًتي (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلي دستگاُ يا) ERP
ايٌتشًتي (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سايش (تارمشًحَُ دستشسي)
پست النتشًٍیل
رمش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسي

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
اسسال پستي
پیام مَتاُ

هطاسمت ري ًفغ خَضِ دس فؼالیت ّاي جوؼي تِ هٌظَس تَاًوٌذساصي ٍ
افضايص تَاى سقاتتي ري ًفؼاى خَضِ

-8استثاط خذهت تا سايش دستگاّْاي
ديگش

ًام دستگاُ ديگش

ًام ساهاًِ ّاي دستگاُ
ديگش

فیلذّاي
هَسدتثادل

دستگاُ ّا ٍ ًْادّاي ديگش هتٌاسة تا هاّیت خَضِ تِ ػٌَاى ًْاد پطتیثاى
دس اجشاي پشٍطُ تَسؼِ خَضْاي هطاسمت هي ًوايٌذّ .واٌّگي تا سايش
دستگاُ ّاي دٍلتي اص عشيق مویتِ استاًي خَضْْاي استاى ٍ ضَساي
ساّثشي خَضِ دس حال تَسؼِ هحقق هي ضَد.

استؼالم غیش
النتشًٍیني

استؼالم النتشًٍیني اگش استؼالم غیشالنتشًٍیني است،
هثلغ
استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضيٌِ)
تشخظ
online
دستْاي
()Batch

 -7استثاط خذهت تا سايش ساهاًِ ّا
(تاًنْاي اعالػاتي) دس دستگاُ

رمش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

تشخظ
online

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلي
■ استاًي
ضْشستاًي
استؼالم النتشًٍیني
دستْاي
()Batch

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
النتشًٍیني
پست النتشًٍیل
تلفي گَيا يا هشمض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سايش(تارمشًحَُ دستشسي)
جْت احشاص اصالت فشد
■ غیشالنتشًٍیني
جْت احشاص اصالت هذسك
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
■ سايش :اًجام اقذام هطتشك
فیلذّاي هَسدتثادل
ًام ساهاًِ ّاي ديگش
دسهشحلِ اسائِ خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
اسسال پستي
پیام مَتاُ

دستگاُ
هشاجؼِ مٌٌذُ

 -9ػٌاٍيي
فشايٌذّاي خذهت

دستگاُ
هشاجؼِ مٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ مٌٌذُ

ضٌاسايي ٍ اٍلَيت تٌذي خَضِ ّاي مسة ٍ ماس استاى
اهناى سٌجي تَسؼِ خَضِ دس اٍلَيت استاى
اًجام هغالؼات ضٌاختي خَضِ
پیادُ ساصي پشٍطُ تَسؼِ خَضِ ٍ اًجام تشًاهِ ّاي ػول تَسؼِ اي

ً -10وَداس استثاعي فشايٌذّاي خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگي تنویل مٌٌذُ فشم:

.

تلفي:

پست النتشًٍیل:

ٍاحذ هشتَط:

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......

ردیف

مجًز
حقیقی

حقًقی

صذير
تمذیذ
اصالح
لغً

* اگش هشاحل هجَص داساي فشآيٌذ هطتشك تا ديگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتنویل ضَد

ديلتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

الکتريویکی

1

(ريز /ساعت)
غیر الکتريویکی

مذت اعتبار

آییه وامٍ)

(ریال)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

َسیىٍ

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی

فرآیىذ مجًز

عىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

متقاضی مجًز

فرم شمارٌ یک

فرم شمارٌ دي
فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

عىًان دستگاٌ استعالم
شًوذٌ

مًارد

سایر

استعالم

***

مذارک مًرد
ویاز

با رکر
وام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآيٌذ سايش هي تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج ضَد

مذت اعتبار

َسیىٍ
(ریال)

کار
(ريز/
ساعت)

الکتريویکی

غیر
الکتريویکی

تًضیحات

