بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عٌَاى خذهت :اًتخاب پژٍّطگش تشتش دستگاّْای اجشایی ٍ دستگاُ
پژٍّطی تشتش
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى گیالى
ًام دستگاُ هادس :ساصهاى اداسی ٍ استخذاهی کطَس
ضشح خذهت

تش اساس آییي ًاهِ هصَب دتیشخاًِ علوی ّفتِ پژٍّص استاى  ،هشکض آهَصش ٍ پ ژٍّص ّ ای تَس ِ ٍ آیٌ ذُ
ًگشی ً ،سثت تِ اًجام فشخَاى پژٍّطی ٍ تشگ ضاسی جلس ات کویت ِ داٍسی دس تخ ص اًتخ اب پژٍّط گش تشت ش
دستگاّْای اجشایی ٍ دستگاُ اجشایی پژٍّطی تشتش ٍ ه شفی آى تِ کویتِ علوی جطٌَاسُ اقذام هی ًوایذ.

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
ًَع خذهت
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
خ ذهت ت ِ دیگشدس تگاُ ّ ای
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاکویتی
هاّیت خذهت
سٍستایی
ضْشی
استاًی
هٌغقِ ای
هلی
سغح خذهت
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سٍیذاد هشتثظ تا:
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
فشاسسیذى صهاًی هطخص
تقاضای گیشًذُ خذهت
ًحَُ آغاص خذهت
سایش... :
تطخیص دستگاُ
فشم ّای تکویل ضذُ پژٍّطگشاى – کتاب  ،هقامت  ،گَاّی حضَس دس ّوایص ٍ کٌفشاًس ّا – گَاّی ثثت
ه ذاسک مصم ت شای اًج ام
اختشاع – حکن کاسگضیٌی یا قشاسداد
خذهت
ًَع هخاعثیي

 -4هطخصات خذهت

 -2ضٌاسِ خذهت

قَاًیي ٍ هقشسات تامدستی

آییي ًاهِ اتالغی ٍصاست علَم  ،تحقیقات ٍ فٌاٍسی کطَس

آهاس ت ذاد خذهت گیشًذگاى

فصل

ً30فش خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

کاسکٌاى دستگاّْای اجشایی ٍ پژٍّطگشاى

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
ت ذادتاس هشاج ِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویطِ
دٍ تاس
هثلغ(هثالغ)

هیاًگیي یک تاس دس

هاُ

فصل

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

سال
پشداخت تصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

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

الکتشًٍیکی

غیشالکتشًٍیکی

هصاحثِ دس صَست ًیاص

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
هشاج ِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :اعالم ًتایج دس جطٌَاسُ اًجام
هی ضَد
رکش ضشٍست هشاج ِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاج ِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

رکش ضشٍست هشاج ِ
حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست
هشاج ِ حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

http://er2.gilan.ir
ساهاًِ آهَصش ٍ پژٍّص ّای تَس ِ ٍ آیٌذُ ًگشی استاى
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی 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)
هشاج ِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاج ِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :تِ دلیل ًثَد ساهاًِ هَسد ًیاص
جْت اسائِ دسخَاست ّا
ایٌتشاًتی
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

 -7استثاعخذهت تا سایش ساهاًِ ّا (تاًکْای اعالعاتی)
دسدستگاُ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش

داًطگاُ گیالى ٍ
دستگاّْای اجشایی

است الم الکتشًٍیکی اگشاست الم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،است الم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

تشخظ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ًام دستگاُ دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

online
دستِای
()Batch

است الم
الکتشًٍیکی

دستگاُ
هشاج ِ کٌٌذُ

داٍسی پشًٍذُ ّا

دستگاُ
هشاج ِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاج ِ کٌٌذُ

-1
-2
-3
-4
-5

تْیِ آییي ًاهِ ٍ فشم ّای اًتخاب پژٍّطگش ٍ دستگاُ پژٍّطی تشتش
فشاخَاى پژٍّطی
دسیافت هستٌذات ٍ پشًٍذُ ّا تِ صَست الکتشًٍیکی
تشسسی پشًٍذُ ّا ٍ سفع ًَاقص ٍ دستِ تٌذی جْت اسائِ تِ کویتِ داٍسی
تشگضاسی جلسات کویتِ داٍسی

 -6اًتخاب پژٍّطگشاى تشگضیذُ ٍ دستگاُ پژٍّطی تشتش ٍ ه شفی تِ دتیشخاًِ کویتِ علوی جطٌَاسُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ًٍام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

است الم
غیش
الکتشًٍیکی

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط:

