شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام زستگاُ اجطایی :استاًساضی -زفتط هسیطیت ػولىطز ،تاظضسی ٍ اهَض حمَلی
ًام زستگاُ هازضٍ :ظاضت وشَض
شطح ذسهت

 -4هشرظات ذسهت

ًَع ذسهت

هاّیت ذسهت
سغح ذسهت
ضٍیساز هطتثظ تا:
(همه موارد)

زضیافت زضذَاست ،پیشٌْاز ،شىایات ٍ  ...اظ عطیك شواضُ تلفي  ٍ 111ثثت زض ساهاًِ ساهس ،اضجاع هَاضز تِ
زستگاُّای اجطایی استاى تطای پیگیطی ٍ ضسیسگی تِ هَضَعً ،ظاضت زضذظَص هست ظهاى ضسیسگی تِ هَاضز ٍ
وٌتطل ثثت ذسهتّای طَضت گطفتِ ٍ اًغثاق هَاضز پاسد زازُ شسُ تا زستَض الؼولّا
ولیِ وساًی وِ زضذَاست ،شىایت ٍ ً ...سثت تِ شطح
ذسهت تِ شْطًٍساى ()G2C
ٍظایف ٍ ػولىطز زستگاُّای اجطایی استاى زاضًس.
ذسهت تِ وسة ٍ واض ()G2B
ذسهت تِ زیگطزستگاُ ّای زٍلتی()G2G
ًَع هراعثیي

 -3اضائِ زٌّسُ
ذسهت

 -1ػٌَاى ذسهت :پاسرگَیی تِ زضذَاستّا ٍ شىایات هطزهی اظ زستگاّْای  -2شٌاسِ ذسهت
( ایي فیلس تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی وشَض تىویل هی شَز).
اجطایی استاى اظ عطیك شواضُ تلفي 111

حاوویتی
هلی
تَلس

هٌغمِ ای

هساضن الظم تطای اًجام
ذسهت
لَاًیي ٍ همطضات تاالزستی

وسة ٍ واض

آهَظش

تاسیسات شْطی
ًحَُ آغاظ ذسهت

سالهت
تیوِ

شْطی
تاهیي اجتواػی

ضٍستایی
ثثت هالىیت

هالیات
تاظًشستگی

اظزٍاج
فطاضسیسى ظهاًی هشرض
تماضای گیطًسُ ذسهت
سایط... :
تشریض زستگاُ
اضائِ وس هلی ٍ هشرظات فطزی

هساضن ٍ گَاّیٌاهِّا

ٍفات

سایط

ضذساز ضٍیسازی هشرض

زستَضالؼولّای اضسالی اظ هطوع اضتثاعات هطزهی ضیاست جوَْضی ٍ ًظاهٌاهِ هسیطیت اضتثاعات هطزهی زض تستط
ساهس(هظَتِ شَضای ػالی ازاضی)
هاُ

ً 1000فط ذسهت گیطًسگاى زض
آهاض تؼساز ذسهت گیطًسگاى
هتَسظ هست ظهاى اضایِ ذسهت 10 :ضٍظ
هاُ
 . . .تاض زض:
یىثاض تطای ّویشِ
تَاتط
هحسٍزیت ًساضز ٍ تستگی تِ هَضَػات ٍ هَاضز زاضز
---تؼساز تاض هطاجؼِ حضَضی
شواضُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ(هثالغ)
ّعیٌِ اضایِ ذسهت(ضیال) تِ
ذسهت گیطًسگاى

فظل

سال

فظل

سال

پطزاذت تظَضت الىتطًٍیه

...
آزضس زلیك ٍ هستمین ذسهت زض ٍتگاُ زض طَضت الىتطًٍیىی تَزى ّوِ یا ترشی اظ آى

ً -6حَُ
زستطسی تِ
ذسهت

 -5جعییات ذسهت

تظسی گطی
استاًی

ًام ساهاًِ هطتَط تِ ذسهت زض طَضت الىتطًٍیىی تَزى ّوِ یا ترشی اظ آى :ساهاًِ اضتثاط هطزم ٍ زٍلت
ضساًِ اضتثاعی ذسهت
ًَع اضائِ
هطاحل ذسهت

www.saamad.ir

الىتطًٍیىی

تماس با شماره تلفن  111و ثبت مورد و ارجاع از طریق سامانه سامد

غیطالىتطًٍیىی

زض هطحلِ زضذَاست ذسهت

غیطالىتطًٍیىی
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ًام ساهاًِ ّای زیگط

تلفي ّوطاُ (تطًاهِ واضتطزی)
اضسال پستی
پیام وَتاُ

ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست الىتطًٍیه
تلفي گَیا یا هطوع تواس
زفاتط پیشرَاى
شواضُ لطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زفاتط پیشرَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ زفاتط پیشرَاى
سایط(تاشوطًحَُ زستطسی)
جْت احطاظ اطالت فطز
جْت احطاظ اطالت هسضن
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
سایط:
فیلسّای هَضزتثازل

هطاجؼِ تِ زستگاُ:
هلی
استاًی
شْطستاًی
استؼالم
استؼالم الىتطًٍیىی
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زضهطحلِ اضائِ ذسهت

الىتطًٍیىی

سایط (تاشوطًحَُ زستطسی)
پست الىتطًٍیه
هطاجؼِ تِ سایط زستگاُّا تطای اضائِ هساضن ٍ هستٌسات الظم

شوط
ضطٍضت
هطاجؼِ
حضَضی

هطحلِ تَلیس ذسهت
(فطایٌس زاذل زستگاُ یا
اضتثاط تا زیگط زستگاُ ّا)

غیطالىتطًٍیىی
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زض هطحلِ اعالع ضساًی ذسهت

الىتطًٍیىی

شوط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضی

غیطالىتطًٍیىی

ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست الىتطًٍیه
تلفي گَیا یا هطوع تواس
سایط(تاشوطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اطالت فطز
هلی
جْت احطاظ اطالت هسضن
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
شْطستاًی
سایط:
تلفي ّوطاُ (تطًاهِ واضتطزی)
ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
اضسال پستی
پست الىتطًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هطوع تواس
زفاتط پیشرَاى
شواضُ لطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زفاتط پیشرَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ زفاتط پیشرَاى
سایط(تاشوطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اطالت فطز
هلی
جْت احطاظ اطالت هسضن
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
شْطستاًی
سایط:
ایٌتطاًتی (هاًٌس ایٌتطاًت زاذلی زستگاُ یا) ERP
ایٌتطًتی (هاًٌس زضگاُ زستگاُ)
شوط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضی

الىتطًٍیىی

تلفي ّوطاُ (تطًاهِ واضتطزی)
اضسال پستی
پیام وَتاُ

-8اضتثاط ذسهت تا سایط
زستگاّْای زیگط
 -9ػٌاٍیي
فطایٌسّای
ذسهت

استؼالم الىتطًٍیىی اگط استؼالم غیطالىتطًٍیىی
هثلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(زضطَضت
پطزاذت
ّعیٌِ)
تطذظ
online
زستِای
()Batch

ولیِ زستگاُ ّای اجطایی

ساهاًِ ساهس

زستِای
()Batch

تطذظ
online
ًام زستگاُ زیگط

ًام ساهاًِ ّای
زستگاُ زیگط

فیلسّای
هَضزتثازل

غیط
الىتطًٍیىی

 - 1زضیافت زضذَاست ،پیشٌْاز ،شىایت ٍ ....
 - 2ثثت ٍ اضجاع هَاضز ثثت شسُ تِ زستگاُ ّای هطتثظ
 - 3پیگیطی زض جْت تسطیغ زض پاسرگَیی ٍ ًظاضت تط حسي اًجام ثثت ذسهتّای طَضت گطفتِ

زستگاُ
هطاجؼِ وٌٌسُ

ً -10وَزاض اضتثاعی فطایٌسّای ذسهت
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ًام ٍ ًام ذاًَازگی تىویل وٌٌسُ فطم:

تلفي:

پست الىتطًٍیه:

ٍاحس هطتَط:

