بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -2شٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :احشاص طالحیت گیشًذگاى خذهات حوایتی

 -4هشخظات خذهت

ًام دستگاُ اجشاییٍ :صاست تؼاٍى ،واس ٍ سفاُ اجتواػی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست تؼاٍى ،واس ٍ سفاُ اجتواػی
ششح خذهت

ثثت ًام اص هتماضیاى جْت اسائِ خذهات سفاّی هاًٌذ سثذ واال ،یاساًِ ٍ ......

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاوویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغمِ ای
 هلی
ثثت هالىیت
وسة ٍ واس  تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
هذاسن ٍ گَاّیٌاهْْا
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخض
فشاسسیذى صهاًی هشخض
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
 تشخیض دستگاُ
دس حال عشاحی ٍ پیادُ ساصی هی تاشذ

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وشَس تىویل هی شَد).

الشاس ون دسآهذ

تظذی گشی
استاًی

لاًَى ساختاس ًظام جاهغ سفاُ ٍ تاهیي اجتواػی
 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فظل

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

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

 . . .تاس دس:

یىثاس تشای ّویشِ

شواسُ حساب (ّای) تاًىی

هثلغ(هثالغ)

هاُ

فظل

سال

پشداخت تظَست الىتشًٍیه

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس طَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس طَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی 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 اطالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اطالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس حال عشاحی ٍ پیادُ ساصی هی تاشذ

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

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استؼالم
استؼالم الىتشًٍیىی
غیش
الىتشًٍیىی

ساصهاى تْضیستی

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

اعالػات َّیتی ٍ
اختظاطی هَسد
ًیاص

استؼالم الىتشًٍیىی اگشاستؼالهغیشالىتشًٍیىیاست،
هثلغ
استؼالم تَسظ:
(دسطَست
پشداخت
ّضیٌِ)
 دستگاُ

تشخظ
online
دستْای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش
-8استثاعخذهتثاسایش
دستگاّْای دیگش

غیشالىتشًٍیىی

 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اطالت فشد
جْت احشاص اطالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

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

دستْای
()Batch

 الىتشًٍیىی

 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
هلی
جْت احشاص اطالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا
 ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
)ERP
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

هشاجؼِ وٌٌذُ

ساصهاى تاهیي اجتواػی

وویتِ اهذاد اهام خویٌی
(سُ)
ساصهاى تیوِ سالهت

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

طٌذٍق تیوِ اجتواػی
سٍستاییاى ٍ ػشایش

 -1دس حال عشاحی ٍ پیادُ ساصی هی تاشذ
-2
-3
....

اعالػات َّیتی ٍ
اختظاطی هَسد
ًیاص
اعالػات َّیتی ٍ
اختظاطی هَسد
ًیاص
اعالػات َّیتی ٍ
اختظاطی هَسد
ًیاص
اعالػات َّیتی ٍ
اختظاطی هَسد
ًیاص



 دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ



 دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ



 دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ



 دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًاهًَاهخاًَادگیتىویلىٌٌذّفشم:

تلفي:

پستالىتشًٍیه:

ٍاحذهشتَط:

مجوز  :ولیِ هَاسدی وِ فؼالیت اشخاص حمیمی ٍ حمَلی هٌَط تِ أخز هجَص اػن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم یا
هَافمت ٍ هَاسد هشاتِ آى اص دستگاّْای اجشائی هی تاشذ.

