بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ کل ًَساصی ،تَسعِ ٍ تجْیض هذاسس خشاساى سضَی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست آهَصش ٍ پشٍسش
ششح خذهت

 -4هشخظات خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت

تظذی گشی
استاًی

حاکویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخض
فشاسسیذى صهاًی هشخض
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیض دستگاُ
ًَع ٍ تیپ ًقشِ تشاساس ششایظ اقلیوی خاص ،جوعیت ٍ اهکاًات هٌغقِ
توام ًقشِ ّا تش اساس آئییي ًاهِ هلی عشاحی(هثحث ششن هقشسات هلی -هثحث ّفتن هقشسات هلی -هثحث
ّشتن هقشسات هلی -هثحث ًْن هقشسات هلی -هثحث دّن هقشسات هلی) ٍ آییي ًاهِ  2822هشتثظ تا عشاحی
ساختواى دس تشاتش صلضلِ تَلیذ هیگشدًذ.

سال
فظل
هاُ
 12خذهت گیشًذگاى دس:
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت :ایي خذهت تغَس هستوش تِ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ٍ اداسات کل آهَصش ٍ پشٍسش استاًْا ٍ اداسات هٌاعق
آهَصش ٍ پشٍسش اسائِ هی گشددّ .وچٌیي اداسُ کل ًَساصی هذاسس ّش استاى اسائِ کٌٌذُ ایي خذهت تِ سایش
اداسات کل ٍ ساصهاى ًَساصی هذاسس کشَس هی تاشذ.
تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
0
پشداخت تظَست الکتشًٍیک
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
0سیال
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس طَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
MPLSدسٍى ساصهاًی
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس طَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

ً -6حَُ
دستشسی تِ
خذهت

 -5جضییات خذهت

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

یکی اص فعالیت ّای ساصهاى ًَساصی عشاحی ًقشِ ّای هعواسی  ،ساصُ  ،تاسیسات استً .قشِ ّای هختلف تِ
عَس هستوش دس دفتش فٌی ساصهاى ٍ دفاتش فٌی اداسات کل ًَساصی هذاسس کشَس دس سغح  31استاى عشاحی شذُ
یا هَسد تاصًگشی قشاس هی گیشًذ.
تِ هٌظَس ًگْذاسی ٍ حفاظت اص ًقشِ ّا ٍ ّوچٌیي استفادُ هجذد اص یک ًقشِ دس فضاّای هختلف دس سغح
کشَس ،شٌاسٌاهِ ًقشِ ّا دس سیستوی تحت عٌَاى "آسشیَ ًقشِ" تاسگزاسی هی گشدًذ.
شٌاسٌاهِ ًقشِ حاٍی فایلْای ًقشِ تْوشاُ پاساهتشّای هختلف ًقشِ هی تاشذ.
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگش دستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت :عشاحی فضاّای هشتثظ تا ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش

 -2شٌاسِ خذهت 15021267101

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

غیشالکتشًٍیکی

غیشالکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

هذیشیت پشٍطُ
شٌاسٌاهِ فٌی فضا

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

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

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
هلی
جْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
هلی
جْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

کذ پشٍطُ
کذ فضا

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش
 -9عٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسطَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -1عشاحی ًقشِ
-2تاسگزاسی ًقشِ دس سیستن ٍ تکویل شٌاسٌاهِ ًقشِ
 -3تائیذ ًقشِ
-4اًتشاس ًقشِ
 -5اًتخاب ًقشِ تشای اجشا
 -6تاصًگشی ٍ ًسخِ گزاسی

