شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :استاًذاسی -دفتش اهَس اهٌيتی ٍ اًتظاهی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست کشَس
ششح خذهت

ًَع خذهت

 -4هشخصات خذهت

( ایي فيلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکويل هی شَد).

هاّيت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًيي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گيشًذگاى

تا استٌاد تِ تٌذ 23آیيي ًاهِ اػغای هصَتِ جلسِ هَسخ  92/11/20شَسای اهٌيت کشَس اػغای ًاهِ تِ افشاد
هتقاضی (شاهل تؼذاد افشاد تاهيٌی  -تؼذاد افشاد هتقاضی – آخشیي ٍضؼيت افشاد تاهيٌی اص اتتذا تاکٌَى – ساُ
اًذاصی تاًک اعالػاتی ) دس ایي کويسيَى تشسسی هی شَد.
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
افشاد هحاسب ًادم  -اششاس – قاچاقچياى – افشاد
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
تاثيش گزاس ضذ اًقالب
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثيي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :اػغای اهاى ًاهِ تِ افشاد ًادم ( هحاسب ،اششاس ،قاچاقچياى
ٍ افشاد تاثيشگزاس ضذ اًقالب )

 -2شٌاسِ خذهت

تصذی گشی
استاًی

حاکويتی
سٍستایی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکيت
تاهيي اجتواػی
هاليات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّيٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تيوِ
تاسيسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسيذى صهاًی هشخص
تقاضای گيشًذُ خذهت
سایش... :
تشخيص دستگاُ
هکاتثات دستگاّْای اػضای کويسيَى اػغای اهاى ًاهِ استاى
آیيي ًاهِ اػغای اهاى ًاهِ هصَتِ جلسِ هَسخ  92/11/20شَسای اهٌيت کشَس
 . . .خذهت گيشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

 -5جضیيات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گيشًذگاى

یکثاس تشای ّويشِ
هثلؾ(هثالؾ)

 . . .تاس دس:
شواسُ حساب (ّای) تاًکی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍيک

www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍيکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍيکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍيک
پيام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقيق ٍ هستقين خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍيکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَليذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الکتشًٍيکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍيک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پيشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پيشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پيشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فيلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍيکی
ؿيش
الکتشًٍيکی
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ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
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ًام دستگاُ دیگش
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تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پيام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿيشالکتشًٍيکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

ؿيشالکتشًٍيکی

الکتشًٍيکی

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالػاتی) دس دستگاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿيشالکتشًٍيکی

فيلذّای

هثلؾ

دستِای
()Batch

الکتشًٍيکی

د
ی
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ؿيشالکتشًٍيکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍيک
پيام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پيشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پيشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پيشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍيک

استؼالم الکتشًٍيکی اگش استؼالم ؿيشالکتشًٍيکی

تشخظ
online
دستِای
()Batch

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

است ،استؼالم تَسظ:

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 - 1دسیافت پيشٌْاد اػغای اهاى ًاهِ تِ فشاخَس هَضَع تَسظ دستگاّْای ػضَ کويسيَى
 - 2دسخَاست استؼالم اص هشاجغ ریشتظ
3
4
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7
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 تشسسی گضاسش کويسيَى ٍ استؼواع ًظشات اػضا دس ثثَت صذاقت ٍ تَتِ هتقاضی اػغای اهاى ًاهِ هَافقت اٍليِ تشای صذٍس هجَص اػغای اهاى ًاهِ جلة سضایت شاکياى خصَصی تَسظ هتقاضی دسخَاست اػغاى ًاهِ اسائِ ًوَدى تشگ سضایت ًاهِ تِ کويسيَى صذسٍ اهاى ًاهِ -اتالؽ تشگ اهاى ًاهِ تشای کليِ اػضا

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

تشسسی هذاسک تَسظ دتيشخاًِ

دسخَاست استؼالم اص
هشاجغ
هَافقت اٍليِ تشای صذٍس هجَص

تشسسی گضاسش کويسيَى ٍ
استواع ًظشات اػضا

جلة سضایت شاکياى خصَصی

اسائِ ًوَدى تشگ سضایت ًاهِ تِ
کويسيَى تَسظ هتقاضی

صدور

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکويل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الکتشًٍيک:

ٍاحذ هشتَط:

درخواست
متقاضي

