بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1ػٌَاى خذهت :تَصیغ ٍ ّضیٌِ وشد اػتثاسات ّضیٌِ ای

 -2ضٌاسِ خذهت

دهنده

خدمت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ استاى گیالى

ًام دستگاُ هادس:

هثادلِ هَافمت ًاهِ  ،صذٍس تخصیص ٍ ٍسٍد ػولىشد اػتثاسات ّضیٌِ ای دستگاّْای اجشایی استاى جْت استفادُ
ضشح خذهت
تْیٌِ اص هٌاتغ ػوَهی دس اختیاس استاى
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
ًَع خذهت
خذهت تِ وسة ٍ واس()G2B
خدددذهت تدددِ دیگشدسدددتگاُ ّددددای
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاوویتی
هاّیت خذهت
سٍستایی
ضْشی
استاًی
هٌغمِ ای
هلی
سغح خذهت
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سٍیذاد هشتثظ تا:
سایش
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
فشاسسیذى صهاًی هطخص
تماضای گیشًذُ خذهت
ًحَُ آؿاص خذهت
سایش... :
تطخیص دستگاُ
اتالؿیِ اػتثاس ات ّضیٌِ ای – پیص ًَیس هَافمتٌاهِ ّضیٌِ ای – اتالؿیِ تخصیص  -تاییذیِ ػولىشد تَسظ
هددذاسن مصم تددشای اً ددام
ریحساب دستگاُ
خذهت

 -4هطخصات خذهت

ًَع هخاعثیي

 -3ارائه

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد).

لَاًیي ٍ همشسات تامدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

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

لاًَى تشًاهِ تَسؼِ – لاًَى تَدجِ سٌَاتی – لاًَى هحاسثات وطَس –لاًَى تشًاهِ ٍ تَدجِ –لاًَى الحاق تٌظین
تخطی اص همشسات هالی  ٍ 2 ٍ 1سایش دستَالؼول ّای هشتثظ
هاُ

فصل

سال

 27دستگاُ خذهت گیشًذگاى دس:
22سٍص
سال
فصل
هاُ
ّش دستگاُ  2تاس دس:
یىثاس تشای ّویطِ
 4تاس تشای ّش هَافمتٌاهِ
پشداخت تصَست الىتشًٍیه
ضواسُ حساب (ّای) تاًىی
هثلؾ(هثالؾ)

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

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

الىتشًٍیىی

ؿیشالىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :الضام تِ حضَس دس والس
روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿیشالىتشًٍیىی
ًظیددددش تاصدیددددذ
هیذاًی

روش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

روش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

روش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

Saba.mporg.ir
ساهاًِ هثادلِ هَافمتٌاهِ ّضیٌِ ای (سثا)
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی 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
ؿیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :جْت وسة اعالػات هشتَعِ
(ًیاصهٌذ تخصدیص سداهاًِ هدَسد ًیداص
هی تاضین)
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؿیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :تِ دلیل ًثَد ساهاًِ هَسد ًیاص
جْت اسائِ دسخَاست ّا
ایٌتشاًتی
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش

 -7استثاعخذهت تا سایش ساهاًِ ّا (تاًىْای اعالػاتی)
دسدستگاُ

تاًه اػتثاسات ّضیٌِ ای

التصادی ٍ داسایی (خضاًِ
هؼیي)
التصدددددادی ٍ داسایدددددی تاًه اػتثاسات ّضیٌِ ای
(ریحساتاى)
گضاسش اػتثاسات ّضیٌِ ای
دیَاى هحاسثات
-1
-2
-3
-4
-5

اتالؽ اػتثاس ّضیٌِ ای تِ دستگاّْای اجشایی
اسائِ پیص ًَیس هَافمتٌاهِ ّضیٌِ ای تَسظ دستگاُ اجشایی
تشسسی ٍ تاییذ پیص ًَیس
ٍسٍد اعالػات پیص ًَیس هَافمتٌاهِ تَسظ دستگاُ اجشایی ٍ ساصهاى
ٍسٍد پشداختی ٍ ػولىشد اػتثاسات ّضیٌِ ای

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

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

تشخظ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ًام دستگاُ دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

online
دستِای
()Batch

استؼالم
الىتشًٍیىی

استؼالم
ؿیش
الىتشًٍیىی

دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

ً -12وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ٍسٍد پشداختی ٍ

ٍسٍد اعالػات

اسائِ پیص ًَیس

ػولىشد اػتثاسات

پیص ًَیس

ّضیٌِ ای

هَافمتٌاهِ تَسظ

تشسسی ٍ تاییذ

هَافمتٌاهِ ّضیٌِ

دستگاُ اجشایی ٍ

پیص ًَیس

ای تَسظ دستگاُ
اجشایی

ساصهاى

پایاى

ًام ًٍام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذهشتَط:

ابالغ اعتبار
هزینه ای به
دستگاه های
اجرایی

