بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :هؼاًٍت شْشساصی ٍ هؼواسی ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی
ًام دستگاُ هادس :هؼاًٍت شْشساصی ٍ هؼواسی ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی
ششح خذهت

ایي عشح دس اجشای ٍظایف هحَل شذُ دس قاًَى تـییش ًام ٍصاست آتاداًی ٍ هسکي تِ ٍصاست هسکي ٍ شْشساصی ٍ
تؼییي ٍظایف آى  -هصَی  ٍ -1353تصَیثٌاهِ شواسُ /70971ت ُ 407هَسخ ّ 1373/11/5یات ٍصیشاى ،تِ
هٌظَس تذٍیي سیاست ّا ٍ اسائِ ساّثشدّا دس صهیٌِ ّذایت ٍ کٌتشل تَسؼِ ٍ استقشاس هغلَب هشاکض فؼالیت ،هٌاعق
حفاظتی ٍ ّوچٌیي تَصیغ هتٌاسة خذهات تشای ساکٌاى شْشّا ٍ سٍستاّا دس یك یا چٌذ شْشستاى کِ اص ًظش
ٍیژگیّای عثیؼی ٍ جـشافیایی ّوگي تَدُ ٍ اص ًظش اقتصادی ،اجتواػی ٍ کالثذی داسای استثاعات فؼال هتقاتل
تاشٌذ ،تْیِ هیشَد.
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
 خذهت تِ دیگشدستگاُّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

 حاکویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
ٍفات سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت  فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :
 تشخیص دستگاُ
تثادل هَافقتٌاهِ ٍ تاهیي اػتثاس
اًؼقاد قشاسداد هؼاًٍت شْشساصی ٍ هؼواسی تا هٌْذساى هشاٍس
 آییي ًاهِ ًحَُ تشسسی ٍ تصَیة عشحّای تَسؼِ ٍ ػوشاى هحلی ،هٌغقِای ٍ هلی هصَب ّیاتٍصیشاى  ٍ 1378/10/12اصالحیِ هَسخ 1384/02/19

ًَع خذهت
 -4هشخصات خذهت

ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

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

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

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 - 1ػٌَاى خذهت :تْیِ ٍ تصَیة عشح ّای فشادست تَسؼِ ٍ ػوشاى
صیش خذهت :تْیِ عشحّای تَسؼِ ٍ ػوشاى جاهغ ًاحیِ

 -2شٌاسِ خذهت 15021689000:شناسه زيرخدمت15021689101 :

تصذی گشی
 استاًی

خذهت گیشًذگاى :کل هشدم کِ دس هحذٍدُ شْشستاى ساکي ّستٌذ:
چٌذ دقیقِ حذاکثش یك ساػت
 عشح تلٌذ هذت تلقی هی شَد ٍ افق  20سالِ داسد
ًیاصی تِ هشاجؼِ حضَسی ًیست.
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلؾ(هثالؾ)

...

هاُ
هاُ

فصل
فصل

سال
سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیك

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

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

ؿیشالکتشًٍیکی

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 صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
 الکتشًٍیکی  ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیك
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؿیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیك
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 اصالت فشد
 ؿیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
 سایش:
 الکتشًٍیکی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
 ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
 سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیك

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

اداسات کل ساُ ٍ شْشساصی
استاىّا
استاًذاسیّا
فشهاًذاسیّا

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
هثلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

اعالػات
عشحّای تَسؼِ ٍ
ػوشاى
اعالػات عشحّا ٍ
تشًاهِّا
اعالػات عشحّا ٍ
تشًاهِّا
اعالػات عشحّا ٍ
تشًاهِّا ٍ
اػتثاسات

 -1تاییذ تْیِ عشح ٍ تاهیي اػتثاس آى
 -2صذٍس دستَس تشگضاسی هٌاقصِ
 -3تشگضاسی هٌاقصِ تشای اًتخاب هشاٍس یا گشٍُ هشاٍساى
 -4اًؼقاد قشاسداد
 -5آؿاص تْیِ عشح تَسظ هشاٍس یا گشٍُ هشاٍساى
 -6تْیِ گضاسش فٌی – تخصصی ٍ اسائِ تِ دتیشخاًِ شَسایؼالی شْشساصی ٍ هؼواسی
 -7دفاع اص عشح دس جلسات کویتِ فٌی شَسایؼالی شْشساصی ٍ هؼواسی
 -8اسائِ عشح دس شَسایؼالی شْشساصی ٍ هؼواسی ٍ تصَیة ًْایی آى دس شَسایؼالی
 -9اػالم هصَتِ تِ استاًذاسی ٍ اداسات کل ساُ ٍ شْشساصی استاى ًاحیِ هزکَس

تشخظ
online
دستِای
()Batch

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ؿیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
ؿیش
الکتشًٍیکی
دستِای
()Batch

 الکتشًٍیکی

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

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 -10تکویل اسٌاد عشح تش اساس ًظشات شَسایؼالی
 -11اتالؽ عشح تِ استاًذاسی ٍ اداسُ کل ساُ ٍ شْشساصی استاى ًاحیِ هزکَس

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :حسیي ؿفاسپَس

تلفي82244448 :

پست الکتشًٍیك:

ٍاحذ هشتَط :هؼاًٍت شْشساصی ٍ هؼواسی

