بسمٍ تؼالی

ضمیمٍ 1

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :ادارٌ کل راٌ شُرسازی استان َا
ًام دستگاُ هادس :يزارت راٌ ي شُرسازی
ششح خذهت
ًَع خذهت

 -4هشخظات خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

تؼییه حذيد صالحیت حرفٍ ای داروذگان مذارک حرفٍ ای مرتبط با مُىذسی ساختمان(يفق
تبصرٌ  2مادٌ  7قاوًن وظام مُىذسی ي کىترل ساختمان)
هٌْذساى داسای هذسک تحظیلی ّفتگاًِ اطلی ٍ هشتثظ
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
تا طٌؼت ساختواى
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :تؼییي حذٍد طالحیت حشفِ ای داسًذگاى هذاسک حشفِ
ای هشتثظ تا هٌْذسی ساختواى(ٍفق تثظشُ  2هادُ  7قاًَى ًظام هٌْذسی ٍ
کٌتشل ساختواى)

 -2شٌاسِ خذهت15061681000 :

تظذی گشی
استاًی

حاکویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخض
فشاسسیذى صهاًی هشخض
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیض دستگاُ
 - 1تکویل فشم تقاضا تَسظ هتقاضی
 - 2اطل ٍ کپی تشاتش اطل سیض ًوشات ٍ داًشٌاهِ هقاعغ تحظیلی
قاوًن وظام مُىذسی ي کىترل ساختمان مصًب اسفىذ  1374ي آییه وامٍ اجرایی مصًب بُمه
ماٌ 1375

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

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

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:
 2تا  3ماٌ
یکثاس تشای ّویشِ

هاُ

فظل

سال
 . . .تاس دس:

در صًرت تکمیل بًدن مذارک درخًاستی  1الی  2بار
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)

...

هاُ

فظل

 3سال یکثاس

پشداخت تظَست الکتشًٍیک

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

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

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس طَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
الکتشًٍیکی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی است،
هثلغ
استؼالم تَسظ:
(دسطَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استؼالم غیش
استؼالم الکتشًٍیکی
الکتشًٍیکی

تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

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

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

-1تحَیل فشم تقاضا تِ ّوشاُ هذاسک الصم تِ اداسُ کل ساُ ٍ شْشساصی استاى.
-2تشسسی هذاسک تَسظ استاى.
 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

-3تغثق دسخَاست تا تخشٌاهِ ّای کویسیَى ّن اسصی سشتِ ّا تَسظ کاسشٌاس استاى.
 -4دس طَست تغثیق جَاتیِ ًاهِ تشای شخض تْیِ شذُ .
 -5دس طَست ػذم تغثیق ًاهِ سد دسخَاست ٍ اسائِ دلیل تشای شخض طادس هی شَد.
 -6دس طَست سشتِ جذیذ تاشذ ٍ دس تخشٌاهِ ّای ٍجَد ًذاشتِ تاشذ
 -7دسخَاست ٍی تِ دفتش ساصهاًْای هٌْذسی ٍ تشکل ّای حشفِ ای تشای هغشح شذى دس کویسیَى اسسال هی شَد.
 -8تؼذ اص تشکیل جلسِ کویسیَى جَاتیِ تشای شخض تْیِ ٍ اسسال خَاّذ شذ.

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي88646335:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشتَط :دفتش ساصهاًْای هٌْذسی ٍ تشکل
ّای حشفِ ای

شواسىامٍ مجًزَای صادرٌ
(ایي فشم دس هَسد خذهاتی کِ هٌجش تِ طذٍس هجَص هی گشدد تکویل هی شَد).
دس ساستای اجشای تثظشُ هادُ  5آییي ًاهِ تَسؼِ خذهات الکتشًٍیکی هظَتِ شواسُ  206/93/7740هَسخ ،93/6/10
هؼاًٍت ،تاًک اعالػاتی طذٍس هجَصّای تواهی دستگاُ ّای اجشایی کشَس شاهل  :اًَاع هجَصّا ،هشجغ ،شیَُ طذٍس ،توذیذ ،لغَ ٍ احیاء،
ّضیٌِ ،صهاى ٍ فشایٌذ ٍ هشاحل اًجام کاس سا تا ّوکاسی دستگاُ ّای اجشایی تشکیل دادُ ٍ تِ هٌظَس اعالع سساًی ٍ شفاف ساصی،
دستشسی تشخظ هشدم تِ آى سا فشاّن هی کٌذ .تذیي هٌظَس جذٍل اعالػات هجَصّای حقیقی ٍحقَقی تشای ایجاد تاًک اعالػاتی هجَصّا
تِ ششح صیش تشای تکویل ٍ اجشای آییي ًاهِ هزکَس اسسال هی گشدد .

مجًز  :کلیِ هَاسدی کِ فؼالیت اشخاص حقیقی ٍ حقَقی هٌَط تِ أخز هجَص اػن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم یا هَافقت ٍ هَاسد
هشاتِ آى اص دستگاّْای اجشائی هی تاشذ.

لیست اطالػات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارت راٌ يشُرسازی – مؼايوت مسکه ي ساختمان

مذارک مًرد ویاز

ردیف

مجًز
حقیقی

وظام مُىذسی ي کىترل
ساختمان)

4

 1سال

3

تبصرٌ  2مادٌ  7قاوًن

حقًقی

مُىذسی ساختمان(يفق

1374

ديلتی

2

حرفٍ ای مرتبط با

وظام مُىذسی استان

ساختمان مصًب

خذمت(مذارک الزم)

اختصاصی

حرفٍ ای داروذگان مذارک

ػضًیت در سازمان

مُىذسی ي کىترل

بىذ  4مشخصات

مشترک *

تؼییه حذيد صالحیت

مادٌ  7قاوًن وظام

الکتريویکی

1

■

■

(ريز /ساػت)

 2تا  3ماٌ

غیر الکتريویکی

مذت اػتبار

آییه وامٍ)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

(ریال)

فرآیىذ

مراجغ

زمان تقریبی

فرآیىذ مجًز

ػىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

َسیىٍ

متقاضی مجًز

فرم شمارٌ یک

■

