شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت :سسیذگی تِ شکایت پیواًکاساى دس فشآیٌذ اًجام
هٌاقصِ ّاي عوشاًی
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -2شٌاسِ خذهت
( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضي کشَس تکویل هی شَد).

ًام دستگاُ اجشایی :استاًذاسي -دفتش فٌی ،اهَس عوشاًی ٍ حول ٍ ًقل ٍ تشافیك
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست کشَس

 -4هشخصات خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشاي اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسي
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّاي دٍلتی()G2G

ًَع هخاعثیي

ششح خذهت :سسیذگی تِ شکایات پیواًکاساى دس هَسد عذم سعایت قاًَى تشگضاسي هٌاقصات دس اًتخاب پیواًکاس تشًذُ هٌاقصِ
پیواًکاساى ٍ دستگاُ ّاي اجشایی
تصذي گشي
استاًی

حاکویتی
سٍستایی
شْشي
هٌغقِ اي
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشي
سخذاد سٍیذادي هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تقاضاي گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
هکاتثِ شاکی ٍ اسٌاد ٍ هذاسک هشتَعِ
قاًَى سسیذگی تِ شکایات هٌاقصات
100هَسد دس:
یك هاُ
یکثاس تشاي ّویشِ
 2تاس
هثلغ(هثالغ)

هاُ

فصل

سال
 . . .تاس دس:
شواسُ حساب (ّاي) تاًکی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیك

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

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )
 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ
ّا (تاًکْاي اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّاي دیگش

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسي

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدي)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیك
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّاي هَسدتثادل
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسي

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسي

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسي

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی

تشخظ
online

الکتشًٍیکی

دستِاي
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدي)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیك
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ 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 الکتشًٍیك

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْاي دیگش

دادگستشي
اهَس داسایی ٍ اقتصادي

 -9عٌاٍیي فشایٌذّاي خذهت

-1دسخَاست هتقاضی تِ دتیش خاًِ سسیذگی تِ شکایات هٌاقصِ
 -2تشسسی دسخَاست تَسظ دتیشخاًِ
 -3تشکیل کاسگشٍُ سسیذگی تِ شکایات هٌاقصات
 -4اعالم ًتیجِ تِ دستگاُ ّاي اجشایی ٍ هتقاضیاى

تشخظ
online
دستِاي
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّاي دستگاُ
دیگش

فیلذّاي
هَسدتثادل

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّاي خذهت

ششٍع

دسخَاست هتقاضی تِ دتیشخاًِ سسیذگی تِ
شکایات هٌاقصات

تشسسی دسخَاست تَسظ دتیشخاًِ

تشکیل کاسگشٍُ سسیذگی تِ شکایات هٌاقصات

اعالم ًتیجِ تِ دستگاُ ّاي اجشایی ٍ هتقاضیاى

پایاى

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الکتشًٍیك:

ٍاحذ هشتَط:

