تسوِ تؼالی

فشم ضٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجشاییضویوِ 1
ّضیٌِ ای

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

دٌّذُ

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى
خذهت

 -3اسائِ

 -1ػٌَاى خذهت :تاییذ فشم  6هَافقتٌاهِ اػتثاسات ّضیٌِ ای دستگاُ ّای

 -2ضٌاسِ خذهت

ًام دستگاُ هادس :ساصهاى اداسی استخذاهی کطَس
ضشح خذهت

تِ هٌظَس تثادل هَافقتٌاهِ اػتثاسات ّضیٌِ ای دستگاُ ّایی کِ اػتثاس ّضیٌِ ای کِ استاًی داسًذ تایذ فشم ضمواسُ
 6هَافقتٌاهِ اًاى اص لحاػ آهاس ًیشٍی اًساًی ساالًِ ٍ ًحَُ ٍسٍد ًیشٍی جذیذ ٍ پیص تیٌی ٍسٍدی ّا ٍ خشٍجمی
ّای جذیذ تشسسی ٍ تاییذ ضَد

 -4هطخصات خذهت

خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
خمممذهت تمممِ دیگشدسمممتگاُ ّمممای
دٍلتی()G2G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C

دستگاُ ّای اجشایی کِ اػتثاس ّضیٌِ ای استاًی داسًذ

تصذی گشی
هٌغقِ ای
آهَصش

تاسیسات ضْشی

استاًی

سالهت

هالیات

تیوِ

اصدٍاج

ضْشی

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواػی
هذاسک ٍ

تاصًطستگی
ًحَُ آغاص خذهت
هممذاسک الصم تممشای اً ممام

سٍستایی

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هطخص

تطخیص دستگاُ

سایش... :

ثثت هالکیت
ٍفات

سایش

گَاّیٌاهِّا
سخذاد سٍیذادی هطخص

لیست کاسکٌاى دس اتتذای سال تا اسائِ ضواسُ هستخذم یا ضٌاسِ ٍ ّوچٌیي هستٌذات افضایص ًیشٍ

خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

قَاًیي تشًاهِ تَسؼِ  -قاًَى هذیشیت خذهات کطَسی  -ضَاتظ اجشایی تَدجِ

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

 24دستگاُ استاًی دس:

هتَسظ هذت صهاى اسایِ

یک هاُ

هاُ

فصل

سال

خذهت:
تَاتش
 -5جضییات خذهت

تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی

یکثاس تشای ّویطِ

اجثاسی تِ هشاجؼِ حضَسی دس ّیچ یک اص هشاحل ٍجَد ًذاسد.

ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یک تاس دس:

هاُ

فصل

سال

هثلغ(هثالغ)
-------...

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
http://form6.karmandiran.ir
ساهاًِ کاسکٌاى ًظام آهاسی کطَس

ً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

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :جْت کسة اعالػات هشتَعِ

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی

(ًیاصهٌذ تخصیص سماهاًِ همَسد ًیماص
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

یا استثاط تا دیگش

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک

ًظیمممش تاصدیمممذ
هیذاًی
الکتشًٍیکی

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :تِ دلیل ًثَد ساهاًِ هَسد ًیاص
جْت اسائِ دسخَاست ّا

پست الکتشًٍیک
غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:

ضْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

رکش ضشٍست

دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

هشاجؼِ حضَسی

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
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

دفاتش پیطخَاى

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:

هشاجؼِ

هشحلِ تَلیذ خذهت

دفاتش پیطخَاى

حضَسی

(فشایٌذ داخل دستگاُ

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :دساختیاس ًثَدى ساهاًِ همَسد

ضْشستاًی

ًیاص

ّضیٌِ)
ساهاًِ سثا

(تاًکْای اعالػاتی) دسدستگاُ

تشخظ

online

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

پشداخت

تشخظ
online

ت

دستِای

دستگاُ دیگش

(دسصَس

الکتشًٍیکی

غیش
الکتشًٍیک
ی

اگشاستؼالم غیشالکتشًٍیکی
است ،استؼالم تَسظ:
()Batch

ًام ساهاًِ ّای

فیلذّای هَسدتثادل

هثلغ

استؼالم

دستِای

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ًام دستگاُ دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

()Batch

استؼالم الکتشًٍیکی

استؼالم

اعالػات فشم 6

دستگاُ

هَافقتٌاهِ ّضیٌِ ای

هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

هشاجؼِ کٌٌذُ
 -1اختصاص نام کاربری و رمز عبور ورود بو سامانو برای دستگاه ىای دارای بودجو ىزینو ای استانی
ٍ -2سٍد اعالػات تَسظ دستگاُ ّا
 -3تشسسی اعالػات ٍ سفغ ًقص دس صَست ٍجَد ایشاد
 -4تاییذ آهاس اسائِ ضذُ ٍ اسسال آى تِ ساصهاى اداسی ٍ استخذاهی کطَس

ً -11وَداس 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

