بسمٍ تعالی

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجراییضمیمٍ 1
 -1ػٌَاى خذهت :هؼشفی عشحْای هٌاتغ عثیؼی تِ تاًه وطاٍسصی ٍ غٌذٍق  -2ضٌاسِ خذهت
حوایت اص تَسؼِ هٌاتغ عثیؼی تشای دسیافت تسْیالت
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

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

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جٌگلْا ،هشاتغ ٍ آتخیضداسی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْادوطاٍسصی
توٌظَس حوایت اص هجشیاى عشحْای هٌاتغ عثیؼی ،ساصهاى جٌگلْا ،هشاتغ ٍ آتخیضداسی وَس الذام تِ هؼشفی
هتماضیاى تشای دسیافت تسْیالت تاًىی هی ًوایذ.
هجشیاى عشحْای هٌاتغ عثیؼی
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

ضشح خذهت

 -4هطخػات خذهت

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی

تػذی گشی
استاًی

حاوویتی
سٍستایی
ضْشستاًی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
آهَصش سالهت
تَلذ
تاصًطستگی هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا
سایش
ٍفات
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًی هطخع
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تطخیع دستگاُ
افشاد حمیمی :ضٌاسٌاهِ ٍ واست هلی
افشاد حمَلی :ثثت ضشوت ،هذاسن هَسسیي ضشوتٍ ،والتٌاهِ لاًًَی یا هذاسن ًوایٌذگی حمَلی
دسخَاست وتاتچِ عشح هػَب هٌاتغ عثیؼی – اسائِ لشاسداد اجشای عشح هػَب اداسُ ول هٌاتغ عثیؼی ٍ
آتخیضداسی استاى
ضشح دال ٍظایف ساصهاى جٌگلْا ،هشاتغ ٍ آتخیضداسی وطَس – تٌذ ظ هادُ  ٍ 224تٌذ الف هادُ  145لاًَى پٌجن
تَسؼِ ٍ تثػشُ  4هادُ  17لاًَى افضایص تْشُ ٍسی دس تخص وطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی

 -5جضییات خذهت

هاُ

فػل

سال

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذتضهاًاسایِ خذهت:
یىواُ
هاُ
 . . .تاس دس:
یىثاس تشای ّویطِ تشای یه عشح
تَاتش
دٍتاس؛ اسائِ هذاسن ٍ دسخَاست ،دسیافت هؼشفی ًاهِ
تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی
ضواسُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
ًذاسد
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

فػل

سال
پشداخت تػَست الىتشًٍیه

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست 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 اغالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

www.

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )
ًام ساهاًِ ّای دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

تاًه وطاٍسصی

هؼشفی ًاهِ

غٌذٍق حوایت اص تَسؼِ
هٌاتغ عثیؼی

هؼشفیٌاهِ

استؼالم الىتشًٍیىی اگشاستؼالهغیشالىتشًٍیىیاست،
هثلغ
استؼالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش
-8استثاعخذهتثاسایش دستگاّْای دیگش

غیشالىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
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 اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :دسیافت هؼشفی ًاهِ
استؼالم
استؼالم الىتشًٍیىی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الىتشًٍیىی
تشخظ
online

 -7استثاعخذهتثاسایشساهاًْْا (تاًىْای
اعالػاتی) دسدستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

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)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

دستِای
()Batch

الىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

 -1هؼشفی هجشیاى عشحْای هٌاتغ عثیؼی تشای دسیافت تسْیالت تِ تاًه وطاٍسصی
-2هؼشفیوجشیاًغشحْایوٌاتؼغثیؼیثشایذسیافتتسْیالتثْػٌذٍلحوایت اص تَسؼِ هٌاتغ عثیؼی

-3
....
ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ارائۀ معرفی
نامه

ًاهًَاهخاًَادگیتىویلىٌٌذّفشم :پشیسا غذیمی جؼفشی

ایجاد و تهیه
معرفی نامه

تلفي595 :

درخواست
معرفی نامه

پستالىتشًٍیه:
p.sadighi@gmail.com

ٍاحذهشتَط:آهاس ٍ اعالػات

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......

ردیف

مجًز
حقیقی

حقًقی

صذير
تمذیذ
اصالح
لغً

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشن تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتىویل ضَد

ديلتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

الکتريویکی

1

(ريز /ساعت)
غیر الکتريویکی

مذت اعتبار

آییه وامٍ)

(ریال)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

َسیىٍ

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی

فرآیىذ مجًز

عىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

متقاضی مجًز

فرم شمارٌ یک

فرم شمارٌ دي
فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

عىًان دستگاٌ استعالم
شًوذٌ

مًارد

سایر

استعالم

***

مذارک مًرد
ویاز

با رکر
وام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج ضَد

مذت اعتبار

َسیىٍ

کار

(ریال)

(ريز/
ساعت)

الکتريویکی

غیر
الکتريویکی

تًضیحات

