بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى ّا ٍ ششوت ّای تاتؼِ ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی
ًام دستگاُ هادس :ستاد ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی
ششح خذهت

ًَع خذهت

 -4هشخصات خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وشَس تىویل هی شَد).

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت

هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی

اسائِ هشخصات ٍ جضئیات پشٍطُ ّای سشهایِ گزاسی ٍ هشاسوت ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی اص هشحلِ هزاوشات اٍلیِ تا
اًؼماد تفاّن ًاهِ ّوىاسی تا ساصهاى /ششوت سشهایِ پزیش /عشف هشاسوت ٍ سپس تىویل فشآیٌذ اًؼماد لشاسداد
ًْایی جزب سشهایِ گزاسی ٍ هشاسوت داخلی /خاسجی
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
ولیِ هتماضیاى حمیمی ٍ حمَلی سشهایِ گزاسی ٍ
خذهت تِ وسة ٍ واس()G2B
هشاسوت دس پشٍط ّای سشهایِ گزاسی ٍ هشاسوت
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی
تصذی گشی
حاوویتی
سٍستایی
شْشی
استاًی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش :دسخَاست ساصهاى ٍ ششوت تاتؼِ تشای هؼشفی هتماضی عشح ػوشاًی
تشخیص دستگاُ
پیَست تَدجِ
اسائِ هذاسن تَسظ هتلاضی سشهایِ گزاسی  /هشاسوت شاهل  :گضاسش تَجیْی التصادی تیضیٌس پالى -هغالؼات
عشح –  ٍ bclتاییذیِ آٍسدُ هتماضی – IRR
ًظام ًاهِ صٌذٍق تَسؼِ هلی هصَب 1394
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 - 1ػٌَاى خذهت :صذٍس هؼشفی ًاهِ تشای هتماضیاى تسْیالت
صٌذٍق تَسؼِ هلی

 -2شٌاسِ خذهت15011687000 :

خذهت گیشًذگاى دس:

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

هاُ

فصل

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذتضهاًاسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 یىثاس تشای ّویشِ
 3تاس (جلسِ تشسسی )
هثلغ(هثالغ)

...

 3تاس دس:
شواسُ حساب (ّای) تاًىی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
www. Mrud.ir

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

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش (تاروشًحَُ دستشسی) تش اساس دسخَاست سیستن اتَهاسیَى دستگاُ هغثَع
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
الىتشًٍیىی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه
هاّیت فشآیٌذ پشٍطُ ّای حول ٍ ًمل جزب سشهایِ گزاسی ٍ هشاسوت
اًجام هزاوشات هؤثش تا هتماضیاى هی تاشذ وِ ایي اهش ًیاصهٌذ تشگضاسی
جلسات حضَسی هی تاشذ .ایي جلسات ٍ هزاوشات پس اص تؼییي
تَاًوٌذی ٍ صالحیت هتماضی صَست ( هَضَع خذهت جاسی) صَست
هی پزیشد.

دسهشحلِ اسائِ خذهت
-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش
 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

ًام دستگاُ دیگش

تاًهّای ػاهل صیش ًظش تاًه
هشوضی (شثىِ تاًىی)

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

www.cbi.ir

فیلذّای
هَسدتثادل

هؼشفی ًاهِ تِ
تاًه ػاهل

دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

-1پزیشش هستمین دسخَاست هتماضیاى تسْیالت
-2تشسسی دسخَاست ّا دسچاسچَب ضَاتظ صٌذٍق
-3تشسسی تَجیِ فٌی ،هالی ٍ التصادی عشح
 -4هزاوشُ تا تاًه جْت تمثل ػاهلیت
-5اًؼماد تفاّن ًاهِ تا تاًه ػاهل
-6هؼشفی هتماضیاى تِ تاًه ػاهل

استؼالم
غیش
الىتشًٍیىی

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

 -7استثاط خذهت تاسایشساهاًِ ّا
(تاًىْای اعالػاتی) دسدستگاُ

فیلذّای هَسدتثادل

استؼالم الىتشًٍیىی
تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

دستِای
()Batch

الىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
 دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت:

شروع

پزیشش هستمین دسخَاست هتماضیاى تسْیالت

تشسسی دسخَاست ّا دسچاسچَب ضَاتظ صٌذٍق

تشسسی تَجیِ فٌی ،هالی ٍ التصادی عشح
هزاوشُ تا تاًه جْت تمثل ػاهلیت

اًؼماد تفاّن ًاهِ تا تاًه ػاهل

هؼشفی هتماضیاى تِ تاًه ػاهل

پایان

ًام ًٍام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم :تْشًگ هذاح

تلفي82243283 :

پست الىتشًٍیه:
Behi4000@gmail.com

ٍاحذهشتَط :دفتش جزب سشهایِ ٍ تجْیض هٌاتغ

