بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1
 -1ػٌَاى خذهت :اًتقال صهیي تِ دستگاُ ّای دٍلتی دس هحذٍدُ شْش

ًام دستگاُ اجشایی :ششکت ػوشاى شْش جذیذ شیشیي شْش
ًام دستگاُ هادس :ششکت هادس تخصّصی ػوشاى شْشّای جذیذ
ٍاگزاسی صهیي تِ دستگاُّای دٍلتی دیگش جْت اجشای پشٍطُّای هشتثظ دس هحذٍدُی شْشّای جذیذ

ششح خذهت
ًَع خذهت

 -4هشخصات خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

 -5جضییات خذهت

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ
خذهت:

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -2شٌاسِ خذهت

حقَقی دٍلتی (دستگاُّای دٍلتی)

تصذی گشی
استاًی

حاکویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش:
تشخیص دستگاُ
دسخَاست اًتقال صهیي اص سَی دستگاُ دٍلتی تا دگش پشٍطُ ٍ ّذف هشخّص
اساسٌاهِی ششکت ػوشاى شْشّای جذیذ ،آییيًاهِی اجشایی ایجاد شْشّای جذیذ ،الیحِی قاًًَی ًحَُی
خشیذ ٍ تولک اساضی ٍ اهالک تشای اجشای تشًاهِّای ػوَهی ،ػوشاًی ٍ ًظاهی دٍلت ،دستَس الؼول ٍاگزاسی
اساضی هصَتِ هجوغ ػوَهی ششکت هادس تخصصی ػوشاى شْشّای جذیذ ایشاى
 2خذهت گیشًذُ دس:
چْاس هاُ تِ عَس هتَسّظ
یکثاس تشای ّویشِ
حذاقل یکثاس
هثلؾ(هثالؾ)

هاُ

فصل

سال (تِ عَس هتَسّظ دس هجوَع تَاتغ)

 . . .تاس دس:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
0
خذهت گیشًذگاى
ـــــ
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؿیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشی
سایش :ػذم ًیاص تِ دلیل ػذم فشاٍاًی ًیاص
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

www.shirinshahar.ir

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

ًام ساهاًِ ّای دیگش

WebGIS
ًام دستگاُ دیگش

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
ؿیش
الکتشًٍیکی

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا
سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالػاتی) دس
دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ؿیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :فیضیکی تَدى هاّیت کاس
فیلذّای هَسدتثادل

هشخصات اساضی اًتقال یاتٌذُ
فیلذّای
ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
هَسدتثادل
دیگش

ــــــ

ساصهاىّای ثثت اسٌاد ٍ
اهالک هحلی
 -1دسیافت دسخَاست ٍاگزاسی ٍ اًتقال صهیي
 -2تشسسی کاسشٌاسی ٍ قاًًَی هَضَع ٍ ششایظ
 -3تصوینگیشی هذیشیتی دس هجوغ ششکت هشتَعِ
 -4اتالؽ تِ دستگاُ هشتَعِ
 -5اًجام هشاحل قاًًَی اًتقال هالکیت صهیي تِ دستگاُ هشتَعِ

ـــــ

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
هثلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
ـــــ
تشخظ
online
دستِای
()Batch

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

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

هؼوَالً تِ فشآیٌذ خاسج دستگاُ ًیاص ًیست ٍ تایذ تشسسی دس حذ هجوغ تَاتغ ٍ ستاد
صَست گیشد.

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشی
سایش :تشسسی ششایظ
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

هشاجؼِ کٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

اًتقال صهیي تِ دستگاُّای دٍلتی دس هحذٍدُ شْشّای جذیذ

دسیافت
دسخَاست
ٍاگزاسی ٍ
اًتقال صهیي

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
هحوذ ػلی اصالًی

اًجام هشاحل

تشسسی

تصوینگیشی

کاسشٌاسی ٍ

هذیشیتی دس

اتالؽ تِ دستگاُ

قاًًَی هَضَع

هجوغ ششکت

هشتَعِ

ٍ ششایظ

هشتَعِ

تلفي:
0613741104

پست الکتشًٍیک:
Aslani.mohammad@mihanmail.ir

قاًًَی اًتقال
هالکیت صهیي
تِ دستگاُ
هشتَعِ

ٍاحذ هشتَط:
اهالک ٍ حقَقی

