تسوِ تؼالی

فشم ضٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجشاییضویوِ 1
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :اسصیاتی ػولکشد دستگاُ ّای اجشایی استاى

دٌّذُ

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى
خذهت

 -3اسائِ

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

ًام دستگاُ هادس :ساصهاى اداسی استخذاهی کطَس
ضشح خذهت

تِ هٌظَس سٌجص هیضاى تحقق تشًاهْْای اصالح دًظام اداسی ٍ ًقطِ ساُ اصالح ًظاام اداسی ٍ ًیاض دس اجاشای
هَاد  81الی  83قاًَى هذیشیت خذهات کطَسی  ،ػولکشد دستگاُ ّای اجشایی دس اتؼاد ػوَهی ٍ اختصاصی هَسد
اسصیاتی قشاس هی گیشد ٍ ًتایج آى دس قالة جطٌَاسُ ضْیذ سجایی اػالم هی گشدد.
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
خاااذهت تاااِ دیگشدساااتگاُ ّاااای

 -4هطخصات خذهت

دٍلتی()G2G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C

دستگاُ ّای اجشایی هطوَل عشح اسصیاتی ػولکشد

تصذی گشی
هٌغقِ ای
آهَصش

تاسیسات ضْشی

استاًی

سالهت

هالیات

تیوِ

اصدٍاج

ضْشی

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواػی
هذاسک ٍ

تاصًطستگی
ًحَُ آؿاص خذهت

هااذاسک مصم تااشای اًجااام
خذهت

سٍستایی

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هطخص

تطخیص دستگاُ

سایش... :

ثثت هالکیت
ٍفات

سایش

گَاّیٌاهِّا
سخذاد سٍیذادی هطخص

هستٌذات تش اساس ضاخص ّای اتالؿی تؼییي هی ضَد ّوچٌیي آهاس ٍ اعالػات پایگاُ ّای هَسد استفادُ دس
دستگاُ ّا ضاهل ًیشٍی اًساًی ، IT ،ساختاس ٍ سایش پایگاُ ّای تخصصی
سیاست ّای کلی ًظام اداسی اتالؿی هقام هؼظن سّثشی – قاًَى هذیشیت خذهات کطَسی – تشًاهِ تَسؼِ

قَاًیي ٍ هقشسات تامدستی

اقتصادی – ًقطِ ساُ اصالح ًظام اداسی

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

 55دستگاُ استاًی دس:

هتَسظ هذت صهاى اسایِ

ضص هاُ

هاُ

فصل

سال

خذهت:

 -5جضییات خذهت

تَاتش

یکثاس تشای ّویطِ

یک تاس دس:

هاُ

فصل

سال

تؼذادتاس هشاجؼِ حضَس

اجثاسی تِ هشاجؼِ حضَسی دس ّیچ یک اص هشاحل ٍجَد ًذاسد .هگش آًکِ دسخَاست دٌّذُ تِ هٌظَس تکویل هذاسک

یا اسائِ تَضیحات تکویلی

هشجؼِ ًوایذّ .وچٌیي ًوایٌذُ ساصهاى هذیشیت جْت تشسسی ضاخص هی تَاًذ تِ دستگاُ هشاجؼِ کٌذ.

ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

هثلؾ(هثالؾ)
-------...

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

http://arzyabi.mporg.ir/loginsoftware.aspx
ساهاًِ هذیشیت ػولکشد دستگاّْای اجشایی

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

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
جْت احشاص اصالت فشد

هشاجؼِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک
حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هلی
استاًی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

ضْشستاًی

سایش :جْت کسة اعالػات هشتَعِ
(ًیاصهٌذ تخصیص سااهاًِ هاَسد ًیااص
هی تاضین)

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

رکش ضشٍست

ؿیشالکتشًٍیکی

ًظیااش تاصدیااذ
هیذاًی
الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست

دستگاُ ّا )

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :تِ دلیل ًثَد ساهاًِ هَسد ًیاص

ضْشستاًی

جْت اسائِ دسخَاست ّا

پست الکتشًٍیک
ؿیشالکتشًٍیکی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

هشاجؼِ

ایٌتشاًتی
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
ؿیشالکتشًٍیکی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی

جْت احشاص اصالت فشد
رکش ضشٍست هشاجؼِ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

دفاتش پیطخَاى

حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت

ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:

حضَسی

(فشایٌذ داخل دستگاُ

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ

الکتشًٍیکی
یا استثاط تا دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

هشاجؼِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :دساختیاس ًثَدى ساهاًِ هاَسد

ضْشستاًی

ًیاص

(تاًکْای اعالػاتی) دسدستگاُ

تشخظ

 -7استثاعخذهت تا سایش ساهاًِ ّا
-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش

ت
پشداخت
ّضیٌِ)

تشخظ
online

دستگاُ دیگش

(دسصَس

الکتشًٍیکی
دستِای

ًام دستگاُ دیگش

ؿیش
الکتشًٍیک
ی

اگشاستؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
است ،استؼالم تَسظ:
()Batch

ًام ساهاًِ ّای

فیلذّای هَسدتثادل

هثلؾ

استؼالم

online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

دستِای

فیلذّای هَسدتثادل

()Batch

استؼالم الکتشًٍیکی

استؼالم

اقتصاد داسایی -ستاد اقاهِ ًواص-

ضاخص ّای

دستگاُ

تْضیستی -صٌؼت هؼذى تجاست

ػوَهی اسصیاتی

هشاجؼِ کٌٌذُ

ػولکشد
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

هشاجؼِ کٌٌذُ
 -1اتالؽ تخطٌاهِ ٍ ضاخص ّای ػوَهی ٍ اختصاصی اسصیاتی ػولکشد
 -2تطکیل جلسِ آهَصضی یا ضشکت ًوایٌذگاى ساصهاى دس جلسات کاسگشٍُ تَسؼِ هذیشیت دستگاّی
 -3دسیافت هطخصات ساتغیي دستگاُ ّای اجشایی
 -4دسیافت گضاسش خَد اسصیاتی ٍ تشسسی آى
 -5سفغ ًقایص دستگاُ ّا ٍ اسصیاتی ًْایی آى
 -6تصَیة ًتایج دس ضَسای تَسؼِ هذیشیت استاى
 -7اػالم ًتایج ٍ اًتطاس آى دس جطٌَتشُ ضْیذ سجایی استاى

ً -15وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ارسال به سازمان
اداری استخدامی
کشور

تاییذ

بررسی اطالعات
توسط سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان

ورود اطالعات
نیروی انسانی توسط
دستگاه ها در سامانه

ػذم تاییذ

ًام ًٍام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط:

اختصاص نام کاربری
و رمز ورود

