تسوِ تؼالی

فشم ضٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجشاییضویوِ 1
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :تْیِ عشح آهایص استاى

دٌّذُ

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ استاى گیالى
خذهت

 -3اسائِ

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

ًام دستگاُ هادس:
ضشح خذهت

تِ ػٌَاى اسٌاد تاال دستی ساٌّوای تْیِ اسٌاد تَسؼِ  5سالِ هی تاضذ ٍ استقشاس فؼالیت ٍ جوؼیت سا دس افق 25

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
خدددذهت تدددِ دیگشدسدددتگاُ ّدددای

 -4هطخصات خذهت

دٍلتی()G2G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

ًَع هخاعثیي

سالِ ًطاى هی دّذ.

تصذی گشی
هٌغقِ ای
آهَصش

تاسیسات ضْشی

استاًی

سالهت

هالیات

تیوِ

اصدٍاج

ضْشی

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواػی
هذاسک ٍ

تاصًطستگی
ًحَُ آغاص خذهت
هددذاسک الصم تددشای اً ددام

سٍستایی

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هطخص

تطخیص دستگاُ

سایش... :

ثثت هالکیت
ٍفات

سایش

گَاّیٌاهِّا
سخذاد سٍیذادی هطخص

ضشح خذهات تیپ کطَسی عشح آهایص

خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ

سٌذ چطن اًذاص کطَس -اصل 44
 121خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

حذاقل یکسال

خذهت:
تَاتش

یکثاس تشای ّویطِ

ّش دستگاُ  1تاس دس:

هاُ

فصل

سال

تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ

 -5جضییات خذهت

خذهت گیشًذگاى

هثلغ(هثالغ)

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص
آى:
هشاحل خذهت

ًَع اسائِ
الکتشًٍیکی

سساًِ استثاعی خذهت
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

پست الکتشًٍیک

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
حضَسی

رکش ضشٍست هشاجؼِ

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
غیشالکتشًٍیکی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :جْت کسة اعالػات هشتَعِ

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی

(ًیاصهٌذ تخصیص سداهاًِ هدَسد ًیداص
هی تاضین)

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
رکش ضشٍست

غیشالکتشًٍیکی

الکتشًٍیکی

هشاجؼِ حضَسی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :تِ دلیل ًثَد ساهاًِ هَسد ًیاص

ضْشستاًی

جْت اسائِ دسخَاست ّا

دیگش دستگاُ ّا )

پست الکتشًٍیک
غیشالکتشًٍیکی
ًظیدددش تاصدیدددذ
هیذاًی

الکتشًٍیکی

ایٌتشاًتی
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

دس صَست تْیِ

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
استاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

رکش ضشٍست هشاجؼِ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:

جْت احشاص اصالت فشد
حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت

دفاتش پیطخَاى

حضَسی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا استثاط تا

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ

هشاجؼِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :الضام تِ حضَس دس کالس

ضْشستاًی

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش

پشداخت
ّضیٌِ)
کلیِ دستگاّْای اجشایی

تشخظ

ت

online

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

الکتشًٍیکی
دستِای

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استؼالم

است ،استؼالم تَسظ:

اعالػات جوؼیتی

دستگاُ

 ،صٌایغ،

هشاجؼِ کٌٌذُ

کطاٍسصی ٍ...
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ

-2
-3
خذهت

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای

هشاجؼِ کٌٌذُ
-1

-4
-5

الکتشًٍیک
ی

اگشاستؼالم غیشالکتشًٍیکی
()Batch

 -7استثاعخذهت تا سایش ساهاًِ ّا (تاًکْای

اعالػاتی) دسدستگاُ

تشخظ
online
ای
دستِ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

الکتشًٍیکی

غیش

()Batch

فیلذّای هَسدتثادل

استؼالم

استؼالم

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
شريع

ابالغ از سازمان مرکس ( بروامه ي بًدجه کشًر)جهت تذيیه
طرح آمایش

شىاسایی ي ارزیابی مجری طرح

اوعقاد قرارداد با مجری مىتخب

تشکیل کمیته کاری مرتبط
بررسی ي گردآيری اطالعات ي آمار مًرد ویاز

ارائه اطالعات به مجری جهت تهیه

دریافت گزارش از مجری و بررسی

خیش
اعالم به مجری جهت اطالع

آیا گسارش مًرد
تاییذ است

تلِ
ارسال به سازمان مذیریت کشًر جهت بررسی مجذد

خیش

اعالم به مجری جهت بررسی و
اصالح مجدد

آیا مًرد
تاییذ است

تلِ

B

اعالم به شورای برنامه ریزی استان
جهت تصویب
A
A

آیا مًرد تاییذ

B

شًرای بروامه
ریسی است

تلِ

خیش

ًام ًٍام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط:

