بسوِ تعبلی

فرم شٌبسٌبهِ خذهت دستگبُ اجراییضویوِ 1
 -1ػٌَاى خذهت:ثجت ٍ ًظبست ثشتطکلْبی کبسگشی ،کبسفشهبیی

 -2ضٌبسِ خذهت

ًبم دستگبُ اجشایی:اداست کل ٍصاست تؼبٍى کبس ٍ سفبُ اجتوبػی استبًْب
ًبم دستگبُ هبدسٍ:صاست تؼبٍى  ،کبس سفبُ اجتوبػی
ضشح خذهت

ثجت تطکلْبی کبسگشی  ،کبسفشهبیی ً -ظبست ثش ػولکشد تطکل ّب – ًظبست ثش کبسهجوغ ػوَهی ًَثت ّبی
هختلف
جبهؼِ کبسگشی ٍ کبسفشهبیی
خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت ثِ کست ٍ کبس()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب:

حبکویتی
 هلی
آهَصش
تَلذ

 -4هطخػبت خذهت

ًَع خذهت

هٌغقِ ای
سالهت هبلیبت

تػذی گشی
استبًی
کست ٍ کبس

ضْشی
تبهیي اجتوبػی

هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی
آهبس تؼذاد خذهت گیشًذگبى
هتَسظ هذتضهبًبسایِ خذهت:

تَاتش

ثبصًطستگی هذاسک ٍ گَاّیٌبهِ-
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت ضْشی
ّب
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهبًی هطخع
تقبضبی گیشًذُ خذهت
سبیش... :
تطخیع دستگبُ
غَستجلسْوػَثوجوؼؼوَهی،غَستجلسْوػَثْیئتوذیشُ،فشهتکویلطذٌّشهبفضاس،آگْیذػَتبػضبثْوجوؼؼوَهی،اسبس
ًبهْوػَثوجوغ،تػَیشهذاسکطٌبسبییبػضبیبغلیَػلیبلجذلْیئتوذیشَّثبصسسبى
هبدُ  131قبًًَکبسٍآییٌٌبهْچگًَگیتطکیلَػولکشداًجوٌْبیػٌفیَکبًًَْبیوشثَط

تؼذادثبس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس غَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى:
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
 الکتشًٍیکی  ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سسبًی خذهت

سبیش

سبل
فػل
هبُ
105خذهت گیشًذگبًذس:
 1الی  2هبُ ثشای ثجت ٍ تطکیل ٍ ثشگضاسی اٍلیي هجوغ
 یکجبس ثشای ّویطِ ثشای تطکیل ٍ سبلی  1ثبس یب  2سبل  1ثبس ثشاسی ثشگضاسی هجوغ
سبل
فػل
هبُ
 . . .ثبس دس:
ثجت ٍ تطکیل تطکل  3 :ثبس
ثشگضاسی هجبهغ  4 :ثبس
پشداخت ثػَست الکتشًٍیک
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلغ(هجبلغ)

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس غَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى
ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

سٍستبیی
ثجت هبلکیت
ٍفبت

ًحَُ آغبص خذهت

 -5جضییبت خذهت

ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اغبلت فشد
 هلی
جْت احشاص اغبلت هذسک
 استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
 ضْشستبًی
سبیش:
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّبی هَسدتجبدل
غیش
الکتشًٍیکی
ثشخظ
online

 -7استجبعخذهتجبسبیشسبهبًْْب (ثبًکْبی
اعالػبتی) دسدستگبُ

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ
یب استجبط ثب دیگش
دستگبُ ّب )

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

-8
استجبعخذهتجبسبیش
دستگبّْبی
دیگش

استؼالم الکتشًٍیکی اگشاستؼالهغیشالکتشًٍیکیبست،
هجلغ
استؼالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)
ثشخظ
online
دستْبی
()Batch

ًبم دستگبُ دیگش

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

دستْبی
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اغبلت فشد
هلی
جْت احشاص اغبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
 جْت احشاص اغبلت فشد
هلی
 جْت احشاص اغبلت هذسک
 استبًی
ً جَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
 ضْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

سبیش دستگبّْبی ٍ
سبصهبًْبی دٍلتی ثش حست
ًَع تقبضب
ٍصاست غٌؼت ٍ هؼذى
کلیِ اغٌبف
هغجَػبت ٍ سٍصًبهِ ّب

استؼالم ٍضؼیت
اضتغبل



 دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ

تبییذ هجَص ّبی
فؼبلیت ٍ اضتغبل
تبییذ هجَص ّبی
فؼبلیت ٍ اضتغبل
اًتطبس آگْی
ثشگضاسی هجبهغ



 دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ



 دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجؼْکٌٌذُ

 -9ػٌبٍیي فشایٌذّبی خذهت

 -1اسسبل تقبضب جْت تبسیس تطکل
 -2اسایِ هذاسک هجتٌی ثش کبسگش یب کبسفشهب ثَدى ٍ اضتغبل اػضبء تطکل دس حشفِ یب غٌؼت هَسد ًظش جْت ثجت تطکل کبسگشی یب کبسفشهبیی
 -3ثشسسی ػذم ٍجَد تطکل هَسد دس خَاست
 - 4ثشسسی ٍ اًجبم استؼالهبت هَسد ًظش دس ساثغِ ثب هجَص ّبی فؼبلیت اص سبیش دستگبّْب
 – 4دسج آگْی دس یکی اص سٍصًبهِ ّب
 -5تٌظین پیص ًَیس اسبسٌبهِ هغبثق هقشسات
 -6دػَت ٍ ثشگضاسی هجوغ ػوَهی
 – 7اسایِ هذاسک هَسد ًیبص جْت ثجت اًجوي غٌفی
 -8اًجبم اًتخبثبت ٍ ثجت تطکل هَسد دس خَاست
 -9دسج آگْی ثجت تطکل دس سٍصًبهِ ّبی کثیش االًتطبس

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

ًبهًَبهخبًَادگیتکویلکٌٌذّفشم:پشٍیي فتحی دٍست

تلفي64492420:

پستبلکتشًٍیک:
parvinfathido
ost@yahoo.co
m

ٍاحذهشثَط:هشکض فٌبٍسی اعالػبت  ،استجبعبت ٍ
تحَل اداسی

هجَز  :کلیِ هَاسدی کِ فؼبلیت اضخبظ حقیقی ٍ حقَقی هٌَط ثِ أخز هجَص اػن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم یب
هَافقت ٍ هَاسد هطبثِ آى اص دستگبّْبی اجشائی هی ثبضذ.

لیست اطالعبت هجَزّبی حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخبًِ /سبزهبى ......

هذارک هَرد ًیبز

ردیف

هجَز

(رٍز /سبعت)

حقیقی

حقَقی

دٍلتی

اختصبصی

هشترک *

الکترًٍیکی

غیر الکترًٍیکی

هذت اعتببر

آییي ًبهِ)

صذٍر

ًبظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحبت

(هصَبِ ،بخشٌبهِ،

(ریبل)

فرآیٌذ

هراجع

زهبى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قبًًَی

ّسیٌِ

هتقبضی هجَز

فرم شوبرُ یک

صَرتجلسْوصَبوجن
ععوَهی،صَرتجلسْن

صذٍر

1

گیتشکیلَعولکرداًجن
ًْبیصٌفیَکبًًَْبیوربَ

ی،اسبسٌبهْوصَبوج

ط

هع،تصَیرهذارکشٌبسب
یئتوذیرَّببزرسبى

توذیذ

2

قبًًَکبرٍآییٌٌبهْچگَى

یلشذٌّرهبفسار،آگْیذ
عَتبعضببْوجوععوَم

ییبعضبیبصلیَعلیبلبذلِ

هجَز تشکیل تشکلْبی
کبرگری،کبرفرهبیی

هبدُ 131

صَبْیئتوذیرُ،فرهتکن

3

اصالح

4





بیي  1تب  2هبُ



لغَ

* اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشک ثب دیگش دستگبُ ّب ٍ ًیبصهٌذ تجبدل دادُ ثب آًْب است ،فشم ضوبسُ ً 2یضتکویل ضَد

فرم شوبرُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهبى اًجبم
ردیف

عٌَاى دستگبُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سبیر

استعالم

***

بب رکر
ًبم **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًبم استؼالم دس تَضیحبت دسج ضَد

هذارک هَرد
ًیبز

هذت اعتببر

ّسیٌِ

کبر

(ریبل)

(رٍز/
سبعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

تَضیحبت

*** اگش ًَع فشآیٌذ سبیش هی ثبضذ اعالػبت آى دس تَضیحبت دسج ضَد

