شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
 -2شٌاسِ ذسهت

 -1عٌَاى ذسهت :زضجِ تٌسی شْطزاضی ّا
 -3اضائِ زٌّسُ
ذسهت

( ایي فیلس تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کشَض تکویل هی شَز).

ًام زستگاُ اجطایی :استاًساضی -زفتط اهَض شْطی ٍ شَضاّا
ًام زستگاُ هازضٍ :ظاضت کشَض
اظ آًجاییکِ شْطّا ّن اظ لحاػ هَقعیت تقسیوات کشَضی ٍ ّن اظ لحاػ جوعیت زض حال تؽییط هی تاشٌس کِ ایي
زض زضآهس هستوط ٍ ذالص شْطزاضیْا تاثیط گصاض تَزُ کِ تطایي اساس زفتط اهَض شْطی ٍ شَضاّا ّن تاستٌاز قاًَى
شْطزاضیّا هصَب  ٍ 1334/4/11زستَضالعول  2762هَضخ  94/1/29ساظهاى شْطزاضیْا ٍ زّیاضیْای کشَض تِ
زًثال تعییي ٍ اضتقاء زضجِ شْطزاضیْا هی تاشس.
شْطزاضی ّا
ذسهت تِ شْطًٍساى ()G2C
ذسهت تِ کسة ٍ کاض ()G2B
ذسهت تِ زیگطزستگاُ ّای زٍلتی()G2G

شطح ذسهت

 -4هشرصات ذسهت

ًَع هراعثیي

ًَع ذسهت

هاّیت ذسهت
سغح ذسهت
ضٍیساز هطتثظ تا:
ًحَُ آؼاظ ذسهت
هساضک الظم تطای اًجام
ذسهت
قَاًیي ٍ هقطضات تاالزستی
آهاض تعساز ذسهت گیطًسگاى

 -5جعییات ذسهت

هتَسظ هست ظهاى اضایِ ذسهت:

تَاتط
تعساز تاض هطاجعِ حضَضی
ّعیٌِ اضایِ ذسهت(ضیال) تِ
ذسهت گیطًسگاى

تصسی گطی
استاًی

حاکویتی
ضٍستایی
شْطی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاض
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَظش
تَلس
سایط
هساضک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاظًشستگی
اظزٍاج
تیوِ
تاسیسات شْطی
ضذساز ضٍیسازی هشرص
فطاضسیسى ظهاًی هشرص
تقاضای گیطًسُ ذسهت
سایط... :
تشریص زستگاُ
آذطیي زضجِ شْطزاضی -هیاًگیي تفطیػ تَزجِ  3سال آذط  -آذطیي جوعیت شْط عثق آهاض ٍ ًفَس هسکي -اضائِ
گعاضش تَجیْات شْطزاضی تطای اضتقاء زضجِ
زستَضالعول اضتقاء زضجِ شْطزاضی ّا اتالؼی اظ سَی ساظهاى شْطزاضی ّا ٍزّیاضی ّای کشَض
هاُ

فصل

سال

 25ذسهت گیطًسگاى زض:
زٍ هاُ
فصل
زض :هاُ
یکثاض تطای ّویشِ ( ّط  5سال یکثاض)
ًساضز
شواضُ حساب (ّای) تاًکی
هثلػ(هثالػ)
-

سال

پطزاذت تصَضت الکتطًٍیک

...
آزضس زقیق ٍ هستقین ذسهت زض ٍتگاُ زض صَضت الکتطًٍیکی تَزى ّوِ یا ترشی اظ آى

زض هطحلِ اعالع ضساًی ذسهت

ًام ساهاًِ هطتَط تِ ذسهت زض صَضت الکتطًٍیکی تَزى ّوِ یا ترشی اظ آى:
ضساًِ اضتثاعی ذسهت
ًَع اضائِ
هطاحل ذسهت
تلفي ّوطاُ (تطًاهِ کاضتطزی)
ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
الکتطًٍیکی
اضسال پستی
پست الکتطًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هطکع تواس
سایط(تاشکطًحَُ زستطسی) اتَهاسیَى تطیس
هطاجعِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اصالت فطز
ؼیطالکتطًٍیکی
هلی
جْت احطاظ اصالت هسضک
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
شْطستاًی
سایط:
شکط ضطٍضت
هطاجعِ حضَضی

ً -6حَُ زستطسی تِ ذسهت

www.

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

ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست الکتطًٍیک
تلفي گَیا یا هطکع تواس
زفاتط پیشرَاى
شواضُ قطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زفاتط پیشرَاى:
عٌاٍیي مشاتِ زفاتط پیشرَاى
سایط(تاشکطًحَُ زستطسی)
جْت احطاظ اصالت فطز
جْت احطاظ اصالت هسضک
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
سایط :اعالم پاسد زضجِ تٌسی
فیلسّای هَضزتثازل

هطاجعِ تِ زستگاُ:
هلی
استاًی
شْطستاًی
استعالم
استعالم الکتطًٍیکی
ؼیط
الکتطًٍیکی

ًام زستگاُ زیگط

ًام ساهاًِ ّای زستگاُ
زیگط

فیلسّای
هَضزتثازل

استعالم الکتطًٍیکی اگط استعالم ؼیطالکتطًٍیکی
هثلػ
است ،استعالم تَسظ:
(زضصَضت
پطزاذت
ّعیٌِ)
تطذظ
online
زستِای
()Batch

-8اضتثاط ذسهت تا سایط زستگاّْای زیگط

ًام ساهاًِ ّای زیگط

ؼیطالکتطًٍیکی

تلفي ّوطاُ (تطًاهِ کاضتطزی)
اضسال پستی
پیام کَتاُ

تطذظ
online

 -7اضتثاط ذسهت تا سایط ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) زض زستگاُ

زضهطحلِ اضائِ ذسهت

الکتطًٍیکی

شکط ضطٍضت
هطاجعِ
حضَضی

ؼیطالکتطًٍیکی

شکط ضطٍضت
هطاجعِ حضَضی

الکتطًٍیکی

شکط ضطٍضت
هطاجعِ حضَضی

ؼیطالکتطًٍیکی

ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست الکتطًٍیک
تلفي گَیا یا هطکع تواس
زفاتط پیشرَاى
شواضُ قطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زفاتط پیشرَاى:
عٌاٍیي هشاتِ زفاتط پیشرَاى
سایط(تاشکطًحَُ زستطسی)
هطاجعِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اصالت فطز
هلی
جْت احطاظ اصالت هسضک
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
شْطستاًی
سایط:
ایٌتطاًتی (هاًٌس ایٌتطاًت زاذلی زستگاُ یا) ERP
ایٌتطًتی (هاًٌس زضگاُ زستگاُ)
سایط (تاشکطًحَُ زستطسی)
پست الکتطًٍیک

زستِای
()Batch

الکتطًٍیکی

تلفي ّوطاُ (تطًاهِ کاضتطزی)
اضسال پستی
پیام کَتاُ

زستگاُ
هطاجعِ کٌٌسُ
زستگاُ
هطاجعِ کٌٌسُ
زستگاُ
هطاجعِ کٌٌسُ

 -9عٌاٍیي فطایٌسّای
ذسهت

 - 1شْطزاضی ّا زض ساهاًِ زضجِ تٌسی اعالعات هَضز ًیاظ ضا تکویل ًوایٌس
 - 2هساضک هَضز ًیاظ ضا تِ استاًساضی اضسال هیگطزز.

 - 3استاًساضی احطاظ هساضک ضا تطضسی ٍ اظ عطیق ساهاًِ تأییس هی ًوایس.
 - 4هساضک تِ ساظهاى شْطزاضی ّا اضسال ٍ ساظهاى ضوي زضیافت آى تِ صَضت الکتطًٍیکی تطضسی ٍ پس اظ صحت آى تا اهضاء جٌاب
ٍظیط زضجِ اضتقا یافتِ اتالغ هیگطزز.
ً -10وَزاض اضتثاعی فطایٌسّای ذسهت

اضسال هساضک تَسظ استاًساضی تِ ٍظاضت

شطٍع

کشَض

اضسال هساضک زض صَضت تأییس تِ زفتط شَضاّای
ٍظاضت کشَض

زض صَضت تأییس ٍظاضت کشَض

اهضاء اضتقاء زضجِ تَسظ ٍظیط کشَض ٍ اتالغ تِ
شْطزاضی هطتَعِ

پایاى

ًام ٍ ًام ذاًَازگی تکویل کٌٌسُ فطم:

تلفي:

پست الکتطًٍیک:

ٍاحس هطتَط:

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

َسیىٍ

ردیف

مجًز
حقیقی

حقًقی

صذير

*

زفتط اهَض
شْطی ٍ
شَضاّا

دي ماٌ

*

*

تمذیذ

2

ديلتی

ارتقاء درجٍ شُرداری

*

َا

اختصاصی

درجٍ شُرداری

ًا
هشرص

مشترک *

1

آییه وامٍ ارتقا

آذطیي زضجِ شْطزاضی -هیاًگیي
تفطیػ تَزجِ  3سال آذط  -آذطیي
جوعیت شْط عثق آهاض ٍ ًفَس
هسکي -اضائِ گعاضش تَجیْات
شْطزاضی تطای اضتقاء زضجِ

الکتريویکی

وامٍ)

(ريز /ساعت)
غیر الکتريویکی

مذت اعتبار

بخشىامٍ ،آییه

(ریال)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

(مصًبٍ،

متقاضی مجًز

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی

فرآیىذ مجًز

عىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

فرم شمارٌ یک

آذطیي
زضجِ
شْطزاضی
هیاًگیي
تفطیػ
تَزجِ 3
سال آذط
 آذطیيجوعیت
شْط عثق
آهاض ٍ
ًفَس
هسکي-
آییه
اضائِوامٍ
ارتقا
گعاضش
درجٍ
تَجیْات
شُرداری
شْطزاضی
َا
تطای
اضتقاء
زضجِ
اصالح

4

لغً

*اگط هطاحل هجَظ زاضای فطآیٌس هشتطک تا زیگط زستگاُ ّا ٍ ًیاظهٌس تثازل زازُ تا آًْا است ،فطم شواضُ ً 2یعتکویل شَز

*
*

3

*

*

فرم شمارٌ دي
وًع فرآیىذ

ردیف

عىًان دستگاٌ استعالم شًوذٌ

مًارد

سایر

استعالم

***

فرآیىذ مجًز

مذارک مًرد ویاز

با رکر وام
**
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استعالم زض تَضیحات زضج شَز
*** اگط ًَع فطآیٌس سایط هی تاشس اعالعات آى زض تَضیحات زضج شَز

مذت اعتبار

َسیىٍ
(ریال)

زمان اوجام
کار
(ريز /ساعت)

الکتريویکی

غیر
الکتريویکی

تًضیحات

