بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1

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

 -4هشخظات خذهت

ًَع خذهت

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:

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُّای دٍلتی ()G2G

خاص ٍ ػام ،حمیمی ٍ حمَلی ،خظَطی ٍ دٍلتی

تظذی گشی
استاًی

حاوویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسن
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخض
فشاسسیذى صهاًی هشخض
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش:
تشخیض دستگاُ
ٍطَل شىایت یا اًتماد هىتَب ٍ یا حضَسی هشاجؼاى
اساسٌاهِی ششوت ػوشاى شْشّای جذیذ ،لاًَى ایجاد شْشّای جذیذ ،آییيًاهِی اجشایی ایجاد شْشّای جذیذ،
دستَسالؼولّا ٍ ضَاتظ هسىي هْش ،لَاًیي ،آییيًاهِّا ٍ ضَاتظ سالهت اداسی ،ضَاتظ لاًًَی اداسی ،ضَاتظ
هشتثظ ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی ،دستَس الؼول ٍاگزاسی اساضی ،لَاًیي هشتَط تِ حفاظت اص جٌگلْا ٍ هشاتغ وشَس ٍ
هٌاتغ هلی ،لَاًیي هشتَط تِ ثثت اسٌاد ٍ اهالن وشَس ،آییي ًاهِ ٍ لَاًیي صهیي شْشی ،لَاًیي اساضی شْشی،
هظَّتات ،تخشٌاهِّا ٍ ًظامًاهِّای داخلی ،هٌشَس اخاللی ٍ ػْذًاهِی ششوت ،هٌشَس اخاللی ٍ سَگٌذًاهِی
واسوٌاى ،لاًَى اساسی ج.ا.ا ،.لَاًیي حمَلی
 180خذهت گیشًذُ دس ستاد ٍ  100خذهتگیشًذُ دس تَاتغ تِ عَس هتَسّظ:
 10سٍص تِ عَس هتَسّظ
هاُ

هاُ

فظل

فظل

 10سال

سال

 2تاس دس:
تَاتش
 2تاس تِ عَس هتَسّظ
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
پشداخت تظَست الىتشًٍیه
شواسُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
ـــــ
0
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس طَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
http://77.104.101.4/, http://ntoir.gov.ir, http://shirinshahr.ir/rha/form/1
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس طَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص ساهاًِی اتَهاسیَى اداسی فشصیي ،تاسًوای ششوت
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)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

 -5جضییات خذهت

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

تشسسی اًَاع شىایات ٍ اًتمادات ٍاطلِ ٍ الذام لاًًَی هتٌاسة تا آًْا
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :سسیذگی تِ شىایات هىتَب ٍ حضَسی هشاجؼیي

 -2شٌاسِ خذهت

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

غیشالىتشًٍیىی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

غیشالىتشًٍیىی

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ دیگش

ٍصاست ساُ ٍ شْشساصی

شْشاُ

ساصهاى تاصسسی ول وشَس

ساهاًة شىایات ٍ اػالهات
ساصهاهي تاصسسی ول وشَس

ستاد استثاعات هشدم ٍ دٍلت

ساهذ

فیلذّای هَسدتثادل

هَضَع ،هذاسن ٍ هتي
شىایت/اًتماد ٍ هشخظات
شاوی
هَضَع ،هذاسن ٍ هتي
شىایت ٍ هشخظات شاوی
هَضَع ،هذاسن ٍ هتي
شىایت/اًتماد ٍ هشخظات
شاوی

هثلغ (دسطَست
پشداخت ّضیٌِ)

ـــــ
ـــــ
ـــــ

استؼالم الىتشًٍیىی
تشخظ
online

ــــــ

دستِای
()Batch

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

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

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 :دس طَست هشاجؼِ ٍ دسخَاست جَاب آًی
استؼالم
استؼالم الىتشًٍیىی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الىتشًٍیىی
ـــــــ
تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

دستِای
(Batch
)

غیشالىتشًٍیىی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
هلی
جْت احشاص اطالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشی
سایش :ػذم ًیاص
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
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 :ایجاد عشق استثاعی هختلف
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا )ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش :شثىِی داخلی
پست الىتشًٍیه

اگش استؼالم غیشالىتشًٍیىی است،
استؼالم تَسظ:

دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

 -1دسیافت شىایت/اًتماد ٍ ثثت آى ٍ اختظاص شواسُی سّگیشی
 -2تشسسی استثاط شىایت/اًتماد تا هَضَع واسی ششوت

 -3اسجاع شىایت/اًتماد تِ ٍاحذ تخظّظی هشتَعِ
 -4تشسسی تخظّظی شىایت ٍ جوغآٍسی اعالػات دس ٍاحذ ٍ دس طَست ًیاص اص تَاتغ
 -5الذام هتٌاسة دس جْت سفغ هشىل
 -6پاسخ هٌاسة تِ شاوی/هٌتمذ
ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

سسیذگی تِ شىایات هىتَب ٍ حضَسی هشاجؼیي

تشسسی
دسیافت
شىایت/اًتماد ٍ
ثثت آى ٍ
اختظاص
شواسُی
سّگیشی

اسجاع
تشسسی استثاط

تخظّظی

شىایت/اًتماد

شىایت/اًتماد تا

شىایت ٍ جوغ-

تِ ٍاحذ

هَضَع واسی

آٍسی اعالػات

تخظّظی

ششوت

دس ٍاحذ ٍ دس

هشتَعِ

طَست ًیاص اص
تَاتغ

پاسخ هٌاسة
تِ شاوی/هٌتمذ

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ
فشم:
هسؼَد ػضیضی

تلفي:
09188437281

پست الىتشًٍیه:
azizi.98masoud@gmail.com

الذام هتٌاسة
دس جْت سفغ
هشىل

ٍاحذ هشتَط:
اداسی -هالی

