تسوِ تعالی

فشم ضٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجشاییضویوِ 1
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت :تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی

دٌّذُ

خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى گیالى
ًام دستگاُ هادس :ساصهاى اداسی ٍ استخذاهی کطَس
ضشح خذهت
ًَع خذهت

تشًاهِ سیضی ٍ اجشای دٍسُ ّای آهَصضی هَسد ًیاص دستگاّْای اجشایی استاى ٍ ...
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
خدددذهت تدددِ دیگشدسدددتگاُ ّدددای

 -4هطخصات خذهت

دٍلتی()G2G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

دستگاّْای اجشایی استاى ٍ تخص خصَصی

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

تصذی گشی
هٌغقِ ای
آهَصش

تاسیسات ضْشی

استاًی

سٍستایی

ضْشی

سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواعی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًطستگی

هذاسک ٍ

ثثت هالکیت
ٍفات

سایش

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت
هددذاسک مصم تددشای اً ددام

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هطخص

تطخیص دستگاُ

سایش... :

سخذاد سٍیذادی هطخص

ًاهِ دسخَاست دٍسُ تَسظ دستگاّْا – فیص پشداخت ّضیٌِ دٍسُ آهَصضی – لیست ضشکت کٌٌذگاى دٍسُ

خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تامدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

فصل ًْن قاًَى هذیشیت خذهات کطَسی –تخطٌاهِ ضواسُ  200/1834هَسخ  90/1/30هعاًٍت تَسعِ
هذیشیت ٍ سشهایِ اًساًی سییس جوَْس
ً70000فشساعت خذهت گیشًذگاى دس:

فصل

هاُ

سال

هتَسظ هذت صهاى اسایِ
خذهت:
تَاتش
تعذادتاس هشاجعِ حضَسی

یکثاس تشای ّویطِ

هیاًگیي  2تاس دس:

ّفتِ

هاُ

فصل

سال

دس دٍسُ ّای آهَصش داٍعلثاى تایذ حضَس داین داضتِ تاضٌذ ٍلی دس دٍسُ ّای غیش حضَسی ضشکت دس آصهَى
الضاهی است.

ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

هثلغ(هثالغ)
ًفش ساعت دٍسُ ضغلی  52000سیال

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
ً 2170454408003ضد تاًک

 -5جضییات خذهت

هلی ضعة سضت تٌام دسآهذ
اختصاصی ساصهاى تشًاهِ ٍ
تَدجِ استاى
ًفش ساعت دٍسُ تْثَد هذیشیت 12000

ً 2170454408003ضد تاًک

سیال

هلی ضعة سضت تٌام دسآهذ
اختصاصی ساصهاى تشًاهِ ٍ
تَدجِ استاى

ًفش ساعت دٍسُ عوَهی  37000سیال

ً 2170454408003ضد تاًک
هلی ضعة سضت تٌام دسآهذ
اختصاصی ساصهاى تشًاهِ ٍ
تَدجِ استاى

ًفش ساعت دٍسُ تَجیْی  37000سیال

ً 2170454408003ضد تاًک
هلی ضعة سضت تٌام دسآهذ
اختصاصی ساصهاى تشًاهِ ٍ
تَدجِ استاى

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
http://er2.gilan.ir
ساهاًِ آهَصش ٍ پژٍّص ّای تَسعِ ٍ آیٌذُ ًگشی استاى

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص
آى:
هشاحل خذهت

ًَع اسائِ

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الکتشًٍیکی

سساًِ استثاعی خذهت
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
حضَسی

رکش ضشٍست هشاجعِ

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
غیشالکتشًٍیکی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سددایش :جْددت کسددة اعالعددات

ضْشستاًی

هشتَعددِ (ًیاصهٌددذ تخصددیص سدداهاًِ
هَسد ًیاص هی تاضین)

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

استثاط تا دیگش دستگاُ ّا )

رکش ضشٍست

غیشالکتشًٍیکی

الکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :تِ دلیل ًثَد ساهاًِ هَسد ًیاص

ضْشستاًی

جْت اسائِ دسخَاست ّا
ایٌتشاًتی

پست الکتشًٍیک
غیشالکتشًٍیکی
ًظیددش تاصدیددذ
هیذاًی

الکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

رکش ضشٍست

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
ًیاص تِ حضَس هذسس

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ

دفاتش پیطخَاى

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
غیشالکتشًٍیکی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

جْت احشاص اصالت فشد
رکش ضشٍست هشاجعِ حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت

ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:

هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ

هشاجعِ حضَسی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا

اسسال پستی
دفاتش پیطخَاى

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :الضام تِ حضَس دس کالس

ضْشستاًی

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش

پشداخت
ّضیٌِ)

کلیِ دستگاّْای اجشایی

تشخظ
online

دیگش

هَسدتثادل

صَست

الکتشًٍیکی
دستِای

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ(دس

استعالم

است ،استعالم تَسظ:

هطخصات ضشکت

تا تَجِ

دستگاُ

کٌٌذگاى دس دٍسُ

تِ ًَع

هشاجعِ کٌٌذُ

دٍسُ
هتفاٍت
است.
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌاٍیي

فشایٌذّای خذهت

 -1نیازسنجی آموزشی از دستگاههای اجرایی
 -2تْیِ تشًاهِ آهَصضی
 -3تشًاهِ سیضی جْت اجشای دٍسُ
 -4اجشای دٍسُ
 -5اسصضیاتی دٍسُ

الکتشًٍیک
ی

اگشاستعالم غیشالکتشًٍیکی
()Batch

 -7استثاعخذهت تا سایش ساهاًِ ّا (تاًکْای

اعالعاتی) دسدستگاُ

تشخظ
online
ای
دستِ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

الکتشًٍیکی

غیش

()Batch

فیلذّای هَسدتثادل

استعالم

استعالم

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
شروع

نیازسنجی
آموزشی

تهیه برنامه
آموزشی

درخواست
برگزاری دوره
توسط دستگاه
بایگانی
درخواست

عذم اجشا

بررسی و
اعالم
هزینه به
دستگاه ها

چاپ و انتشار
برنامه

بررسی
برگزاری دوره
های شرکت

اجرای دوره

ارزشیابی دوره

ًام ًٍام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پایان

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط:

