بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1
 -1ػٌَاى خذهت :پیگیشی تش ایجاد تأسیسات صیشتٌایی

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست ساُ ٍ شْشساصی /ششوت هادس تخظّظی ػوشاى شْشّای جذیذ
ششح خذهت

پیگیشیّای الصم جْت خذهات صیشتٌایی هَسد ًیاص شْش

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
دٍلتی()G2G
تظذی گشی
حاوویتی
سٍستایی
شْشی
استاًی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخض
فشاسسیذى صهاًی هشخض
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش( :دستَسات ٍ هظَتات تاالدستی)
تشخیض دستگاُ
تَافمات تاالدستی ٍ آهاس جوؼیت ساوٌِ ٍ اتٌیِّای دس حال اجشا ٍ احذاث شذُ

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

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ
خذهت:

 1141خذهت گیشًذُ تِ عَس هتَسّظ دس ّش ششوت دس:
 9هاُ تِ عَس هتَسّظ

هاُ

سال

فظل

هاُ

یه تاس تِ عَس هتَسّظ دس ّش ششوت دس:
تَاتش
ـــــ
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
پشداخت تظَست الىتشًٍیه
شواسُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ (هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت (سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
ـــــ
تستگی تِ ًَع تأسیسات داسد
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس طَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
http://shahrah.mrud.ir- www.shirinshahr.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس طَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا شْشاُ www.shirinshahr.ir-
تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اطالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشی
سایش :ػذم ًیاص
دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

 -5جضییات خذهت

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

خاص ٍ ػام ،حمیمی ٍ حمَلی ،خظَطی ٍ دٍلتی

اساسٌاهِی ششوت ػوشاى شْشّای جذیذ ،لاًَى ایجاد شْشّای جذیذ ،آییيًاهِی اجشایی ایجاد شْشّای جذیذ

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

 -4هشخظات خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ششوت ػوشاى شْش جذیذشیشیي شْش

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -2شٌاسِ خذهت

فظل

سال

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
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
شْشی
سایش :ػذم ًیاص
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا )ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تا روش ًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
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 :ػذم ًیاص
فیلذّای هَسدتثادل

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

تشخظ
online

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

ًام ساهاًِ ّای دیگش

هذیشیت پشٍطُی ساصهاًی )(EPM
IPMP

-8استثاط خذهت تا
سایش دستگاّْای
دیگش

گضاسش جاهغ
هذیشیت هسىي هْش
ثثت ًام ٍ ٍاگزاسی هسىي هْش

ًام دستگاُ دیگش

ششوت آتفا ،اداسُی تشق ،اداسُی گاص،
اداسُی هخاتشات

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

غیشالىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

ضشٍستی ًذاسد

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

الىتشًٍیىی

دستِای
()Batch

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الىتشًٍیىی

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

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

ّضیٌِّای پشداخت شذُ تِ دستگاُّای ریشتظ ،تؼذاد اًشؼاب ٍ وٌتَس هتّظلِ
ٍاحذّای هسىًَی هْش داسای اًشؼاب ٍ وٌتَس هتّظل ،هشخظات پشٍطُّای
تأسیسات صیشتٌایی هَسد اجشا
آهاس ولی هیضاى تأسیسات صیشتٌایی اجشا شذُ دس شْش
ٍاحذّای هسىًَی هْش داسای اًشؼاب ٍ وٌتَس هتّظل
ٍاحذّای هسىًَی هْش داسای اًشؼاب ٍ وٌتَس هتّظل

ًام ساهاًِ ّای
دستگاُ دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

هثلغ (دسطَست
پشداخت ّضیٌِ)

ـــــ

ــــــ

ـــــ

استؼالم الىتشًٍیىی
تشخظ
online

دستِای
()Batch

اگش استؼالم غیشالىتشًٍیىی
است ،استؼالم تَسظ:
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

 -1تشسسی هحلِّای دس حال ساخت یا ساختِ شذُی اص ًظش فمذاى یا ووثَد اًشؼاتات صیشتٌایی آب ،فاضالب ،تشق ،گاص ٍ هخاتشات
 -2هىاتثِ ٍ پیگیشی حضَسی جْت سفغ ًیاصّای هَجَد ٍ آتی اًشؼاتات هشتَعِ تا دستگاُّای هتَلّی
 -3تأهیي ّضیٌِّای ووىی اص هٌاتغ دسآهذی داخلی ،یاساًِّا ٍ هٌاتغ هالی ساوٌاى/هتماضیاى هشتَعِ
ً -4ظاست تش اجشا ٍ اتّظال هٌاسة تأسیسات ٍ اًشؼاتات هشتَعِ

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

پیگیشی تش ایجاد تأسیسات صیشتٌایی

تشسسی هحلِ-
ّای دس حال
ساخت یا
ساختِ شذُی
اص ًظش فمذاى یا
ووثَد اًشؼاتات
صیشتٌایی آب،
فاضالب ،تشق،
گاص ٍ هخاتشات

هىاتثِ ٍ
پیگیشی

حضَسی جْت
سفغ ًیاصّای

تأهیي ّضیٌِ-

هَجَد ٍ آتی

ّای ووىی اص

اًشؼاتات

هٌاتغ دسآهذی

هشتَعِ تا

داخلی ،یاساًِّا

دستگاُّای

ٍ هٌاتغ هالی

هتَلّی

ساوٌاى/هتماضیا
ًظاست تش اجشا ٍ

ى هشتَعِ

اتّظال هٌاسة
تأسیسات ٍ
اًشؼاتات
هشتَعِ

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:
سیذ ًَسالذیي حسیٌی

تلفي:
19166178348

پست الىتشًٍیه:
nuraldinhossini@yahoo.com

ٍاحذ هشتَط:
فٌی ٍ اجشائی

