بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1
 -1عٌَاى خذهت :حوایت اص فٌاٍسیّای ًَیي ساختواًی دس هحذٍدُ ضْش

ًام دستگاُ اجشایی :ضشکت عوشاى ضْش جذیذ ضیشیي ضْش
ًام دستگاُ هادس :ضشکت هادس تخػّػی عوشاى ضْشّای جذیذ
حوایت قاًًَی ٍ هالی اص ساصًذگاى ٍ تَسعِدٌّذگاى فٌّاٍسیّا ٍ هػالح ًَیي ساختواًی دس هحذٍدُی ضْشّای
جذیذ
خاظ ،حقیقی ٍ حقَقی ،خػَغی
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()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
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ
خذهت:

حاکویتی
سٍستایی
ضْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًی هطخع
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش( :دستَسات ٍ هػَتات تاالدستی)
تطخیع دستگاُ
دسخَاست خذهت ٍ ًیاص هطخّع هتقاضی ،تَجیِ ضشٍستّای استفادُ اص فٌّاٍسی ًَیي دس پشٍطُی هشتَعِ ،هذاسک
غالحیت تکاسگیشی فٌّاٍسیّای ًَیي هشتَعِ تَسّظ هتقاضی
اساسٌاهِی ضشکت عوشاى ضْشّای جذیذ ،قاًَى ایجاد ضْشّای جذیذ ،آییيًاهِی اجشایی ایجاد ضْشّای جذیذ،
ضَاتظ ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی
 2خذهت گیشًذُ دس:
دٍ هاُ تِ عَس هتَسّظ

هاُ

فػل

سال

هاُ

تَاتش قاًًَی یکثاس ٍ تَاتش هالی تستگی تِ تخص تٌذی پشٍطُ داسد  . . .تاس دس:
تَاتش
حذاقل یکثاس
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
پشداخت تػَست الکتشًٍیک
ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
0
آدسع دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى (دس غَستیکِ هشتَط تِ ساخت هسکي هْش تاضذ)
www.maskanmehr.net, http://mehr.mrud.ir , www.shirinshahr.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى :ثثت ًام ٍ ٍاگزاسی هسکي هْش ٍ ًیض هذیشیت هسکي هْش (دس
خػَظ هسکي هْش)
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 تواع
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اغالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشی
سایش :تشسسی ضشایظ
دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

 -5جضییات خذهت

آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

تػذی گشی
استاًی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -2ضٌاسِ خذهت

فػل

سال

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواع
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشی
سایش :تشسسی ضشایظ
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا )ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

ًام ساهاًِ ّای دیگش

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشی
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی

ًَع پشٍطُ ،پیطشفت فیضیکی ٍ سیالی ٍاحذ (دس غَست هسکي هْش تَدى)

هذیشیت هسکي هْش
ًَع پشٍطُ ،پیطشفت فیضیکی ٍ سیالی ٍاحذ (دس غَست هسکي هْش تَدى)
ثثت ًام ٍ ٍاگزاسی هسکي هْش
استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
فیلذّای
ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
ًام دستگاُ دیگش
است ،استعالم تَسظ:
(دسغَست
هَسدتثادل
دیگش
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
ـــــ
ـــــ
ــــــ
تاًک هسکي
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواع
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اغالت فشد
جْت احشاص اغالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :هسایل پشداختّای هالی
فیلذّای هَسدتثادل

تشخظ
online

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الکتشًٍیکی

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

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

هشاجعِ کٌٌذُ

 -1دسخَاست حوایت هطّخع تَسّظ پیواًکاس/هجشی یا دستگاُ تاالدستی تا رکش هطخّػات ٍ ٍیظگیّای پشٍطُ
 -2تشسسی ضشایظ ٍ لضٍم حوایت اص پشٍطُ
 -3تعییي هیضاى ٍ چگًَگی حوایت دس غَست تَافق
 -4اًجام سٍیِی حوایت

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

حوایت اص فٌاٍسیّای ًَیي ساختواًی دس هحذٍدُ ضْشّای جذیذ

دسخَاست
حوایت
هطّخع تَسّظ
پیواًکاس/هجشی
یا دستگاُ
تاالدستی تا رکش
هطخّػات ٍ
ٍیظگیّای
پشٍطُ

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
یذالِ عیثی

تعییي هیضاى ٍ
تشسسی ضشایظ ٍ

چگًَگی

اًجام سٍیِی

لضٍم حوایت اص

حوایت دس

حوایت

پشٍطُ

غَست تَافق

تلفي:
09163218169

پست الکتشًٍیک:
Mehdi1362t@iran.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش فٌّاٍسی اعالعات ٍ استثاعات

