بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت :دسخَاستْای تسْیالت تاًىی
ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى اهَس عطایش ایشاى
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد وطاٍسصی
ضشح خذهت

 -4هطخصات خذهت

اعغای تسْیالت تِ هتماضیاى عطایش

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاوویتی
هلی
آهَصش
تَلذ
تاسیسات ضْشی
تماضای گیشًذُ خذهت
تطخیص دستگاُ

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

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

عطایش

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد).

تصذی گشی
استاًی

عطایشی
سٍستایی
ضْشی
هٌغمِ ای
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
سایش
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
سخذاد سٍیذادی هطخص
فشاسسیذى صهاًی هطخص
سایش... :

اساسٌاهِ ساصهاى اهَس عطایش ایشاى ،آئیي ًاهِ ساهاًذّی عطایش ،لَاًیي تشًاهِ ٍ تَدجِ ای
 97هَسد خذهت گیشًذگاى دس:
یىواُ
یىثاس تشای ّویطِ
هثلغ(هثالغ)

هاُ

فصل
یه تاس دس:

سال
هاُ

ضواسُ حساب (ّای) تاًىی

فصل

سال
پشداخت تصَست الىتشًٍیه

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

www.

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

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استعالم
استعالم الىتشًٍیىی
غیش
الىتشًٍیىی

ًام دستگاُ دیگش

صٌذٍق تَسع حوایت اص
تخص وطاٍسص عطایشی
تاًه وطاٍسصی

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

هعشفی جْت
اعغای تسْیالت
اعغای تسْیالت

استعالم الىتشًٍیىی اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًىْای اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

دستِای
()Batch

الىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

