بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ هادس :هؼاًٍت ضْشساصي ٍ هؼواسي ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصي
ضشح خذهت

تا ّذف هناًياتی تشاي گستشش آيٌذُ ضْشّاي هَجَد ٍ ايجاد ضْشّا ٍ ضْشك ّاي جذيذ ،پيطٌْاد ضثنِ ضْشي
آيٌذُ مطَس يؼٌی اًذاصُ ضْشّا ،چگًَگی استقشاس آًْا دس پٌِْ مطَس ٍ سلسلِ هشاتة هياى ضْشّا تِ هٌظَس تسْيل
ٍ هذيشيت سشصهيي ٍ اهش خذهت سساًی تِ هشدم ٍ پيطٌْاد چاسچَب هقشسات ساخت ٍ ساص دس ماستشي ّاي هجاص
صهييّاي سشاسش مطَس
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ مسة ٍ ماس ()G2B
 خذهت تِ ديگشدستگاُّاي دٍلتی()G2G

هاّيت خذهت
سغح خذهت
سٍيذاد هشتثظ تا:

 حامويتی
سٍستايی
ضْشي
 هٌغقِ اي
 هلی
مسة ٍ ماس
ثثت هالنيت
تاهيي اجتواػی
هاليات
سالهت
آهَصش
تَلذ
ٍفات سايش
هذاسك ٍ گَاّيٌاهِّا
تاصًطستگی
اصدٍاج
تيوِ
تاسيسات ضْشي
سخذاد سٍيذادي هطخص
تقاضاي گيشًذُ خذهت  فشاسسيذى صهاًی هطخص
سايش... :
 تطخيص دستگاُ
تثادل هَافقتٌاهِ ٍ تاهيي اػتثاس
اًؼقاد قشاسداد هؼاًٍت ضْشساصي ٍ هؼواسي تا هٌْذساى هطاٍس
 آييي ًاهِ ًحَُ تشسسی ٍ تصَية عشحّاي تَسؼِ ٍ ػوشاى هحلی ،هٌغقِاي ٍ هلی هصَب ّياتٍصيشاى  ٍ 1378/10/12اصالحيِ هَسخ 1384/02/19
 تٌذ  2 ٍ 1هادُ يل عشح جاهغ سشصهيي – عشحّاي مالثذي هلی ٍ هٌغقِاي -هصَتِ ضَساي ػالی اداسي دس هَسد تْيِ عشح آهايص سشصهيي هصَب 1371/02/09

ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسك الصم تشاي اًجام
خذهت
قَاًيي ٍ هقشسات تاالدستی

آهاس تؼذاد خذهت گيشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت:

 -5جضييات خذهت

( ايي فيلذ تَسظ ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي مطَس تنويل هی ضَد).

ًام دستگاُ اجشايی :هؼاًٍت ضْشساصي ٍ هؼواسي ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصي

ًَع خذهت

 -4هطخصات خذهت

 -2ضٌاسِ خذهت15021689000 :

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسي
ّضيٌِ اسايِ خذهت(سيال) تِ
خذهت گيشًذگاى

ًَع هخاعثيي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :تْيِ ٍ تصَية عشح ّاي فشادست تَسؼِ ٍ ػوشاى
صيش خذهت :تْيِ عشحّاي مالثذي هٌغقِاي

ضٌاسِ صيش خذهت15021689100 :

تصذي گشي
استاًی

خذهت گيشًذگاى :مل هشدم مِ دس هحذٍدُ هٌغقِ سامي ّستٌذ:
چٌذ دقيقِ حذامثش يل ساػت
 عشح تلٌذ هذت تلقی هی ضَد ٍ افق  20سالِ داسد
ًياصي تِ هشاجؼِ حضَسي ًيست.
ضواسُ حساب (ّاي) تاًنی
هثلؾ(هثالؾ)

...

هاُ

فصل
هاُ

سال
فصل

سال

پشداخت تصَست النتشًٍيل

آدسس دقيق ٍ هستقين خذهت دس ٍتگاُ دس صَست النتشًٍينی تَدى ّوِ يا تخطی اص آى
shahrsazi.mrud.ir

هشحلِ تَليذ خذهت
(فشايٌذ داخل دستگاُ
يا استثاط تا ديگش
دستگاُ ّا )

ؿيشالنتشًٍينی

رمش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسي

رمش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رمش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست النتشًٍينی تَدى ّوِ يا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
 النتشًٍينی  ايٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست النتشًٍيل
پيام مَتاُ
تلفي گَيا يا هشمض تواس
سايش(تارمشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؿيشالنتشًٍينی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسك
استاًی
ًثَد صيشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سايش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
ايٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
النتشًٍينی
اسسال پستی
پست النتشًٍيل
پيام مَتاُ
تلفي گَيا يا هشمض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تارمشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
 ؿيشالنتشًٍينی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسك
استاًی
ًثَد صيشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
 سايش:
 النتشًٍينی
ايٌتشاًتی (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلی دستگاُ يا) ERP
ايٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
 سايش (تارمشًحَُ دستشسی)
پست النتشًٍيل

-8استثاط خذهت تا سايش دستگاّْاي ديگش

ًام دستگاُ ديگش

ًام ساهاًِ ّاي دستگاُ
ديگش

اداسات مل ساُ ٍ ضْشساصي
استاىّا
استاًذاسيّا
فشهاًذاسيّا
ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ

فيلذّاي
هَسدتثادل

استؼالم النتشًٍينی اگش استؼالم ؿيشالنتشًٍينی
هثلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضيٌِ)

اعالػات
عشحّاي تَسؼِ ٍ
ػوشاى
اعالػات عشحّا ٍ
تشًاهِّا
اعالػات عشحّا ٍ
تشًاهِّا
اعالػات عشحّا ٍ
تشًاهِّا ٍ
اػتثاسات

 -9ػٌاٍيي فشايٌذّاي خذهت

 -1تاييذ تْيِ عشح ٍ تاهيي اػتثاس آى
 -2صذٍس دستَس تشگضاسي هٌاقصِ
 -3تشگضاسي هٌاقصِ تشاي اًتخاب هطاٍس يا گشٍُ هطاٍساى
 -4اًؼقاد قشاسداد
 -5آؿاص تْيِ عشح تَسظ هطاٍس يا گشٍُ هطاٍساى
 -6تْيِ گضاسش فٌی  -تخصصی ٍ اسائِ تِ دتيشخاًِ ضَسايؼالی ضْشساصي ٍ هؼواسي
 -7دفاع اص عشح دس جلسات مويتِ فٌی ضَسايؼالی ضْشساصي ٍ هؼواسي
 -8اسائِ عشح دس ضَسايؼالی ضْشساصي ٍ هؼواسي ٍ تصَية ًْايی آى دس ضَسايؼالی
 -9اػالم هصَتِ تِ استاًذاسيّا ٍ اداسات مل ساُ ٍ ضْشساصي استاىّاي هٌغقِ هزمَس
 -10تنويل اسٌاد عشح تش اساس ًظشات ضَسايؼالی
 -11اتالؽ عشح تِ استاًذاسيّا ٍ اداسات مل ساُ ٍ ضْشساصي استاىّاي هٌغقِ هزمَس

تشخظ
online
دستِاي
()Batch

 -7استثاط خذهت تا سايش
ساهاًِ ّا (تاًنْاي
اعالػاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

رمش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّاي ديگش

ؿيشالنتشًٍينی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استؼالم
استؼالم النتشًٍينی
ؿيش
النتشًٍينی
دستِاي
()Batch

 النتشًٍينی

 ايٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست النتشًٍيل
تلفي گَيا يا هشمض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تارمشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسك
ًثَد صيشساخت استثاعی هٌاسة
سايش:
فيلذّاي هَسدتثادل

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
اسسال پستی
پيام مَتاُ

دستگاُ
هشاجؼِ مٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ مٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ مٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ مٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعی فشايٌذّاي خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تنويل مٌٌذُ فشم :حسيي ؿفاسپَس

تلفي82244448 :

پست النتشًٍيل:

ٍاحذ هشتَط :هؼاًٍت ضْشساصي ٍ هؼواسي

