بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عٌَاى خذهت :اًجام اهَس دتیشخاًِ ای جلسات شَسای فٌی استاى

 -2شٌاسِ خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى گیالى
ًام دستگاُ هادس :ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ کشَس
ششح خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آؼاص خذهت

تِ استٌاد هادُ ٍاحذُ الیحِ ٍاگزاسی اختیاسات فٌی تِ استاًْا  ،هصَب شَسای اًقالالب اسالالهی دس سالا ، 1358
شَسای فٌی استاًْا دس هشکض استاى تشکیل هی شَد کِ اًجام ٍظایف دتیشخاًِ شَسا تِ ّوشاُ چْاس کاسگشٍُ ریالل
آى تش عْذُ ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ استاى هی تاشذ .کِ دس ّویي ساستا تذٍیي تشًاهِ کالاسی  ،صهاًثٌالذی تشالکیل
جلسات  ،اداسُ جلسات  ،تٌظین صَستحساب  ،پیگیشی هصَتات شَسا ٍ کاسگشٍّْای آى دس ساصهاى اًجام هی شَد.
دستگاّْای اجشایی ٍ عَاهل فٌی ٍ اجشایی شاهل (
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
پیواًکاساى  ،هشاٍساى  ،استاد کاساى ٍ )...
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
خالالالذهت تالالالِ دیگشدسالالالتگاُ ّالالالالای
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاکویتی
سٍستایی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

هالالذاسک الصم تالالشای اًجالالام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

تَاتش
تعذادتاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیا ) تِ
خذهت گیشًذگاى

هادُ ٍاحذُ الیحِ ٍاگزاسی اختیاسات فٌی تِ استاًْا  ،هصَب شَسای اًقالب اسالهی دس سا  1358آئیي ًاهِ
سٍش کاس شَسای فٌی استاى تِ شواسُ تخشٌاهِ  95/840608هَسخ 95/8/22
سا
فصل
هاُ
تقشیثا"  12جلسِ دس:
جلسات هاّاًِ تشگضاس هی شَد ٍ صَستجلسات یک ّفتِ تعذ اص جلسِ تِ دستگاّْا اتالغ هی شَد.
سا
فصل
هاُ
1جلسِ دس:
یکثاس تشای ّویشِ
تا تَجِ تِ هاّیت خذهت ٍ تشگضاسی جلسات حضَس الضاهیست.
پشداخت تصَست الکتشًٍیک
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلػ(هثالػ)

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
http://tcp.mporg.ir

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

الکتشًٍیکی

ؼیشالکتشًٍیکی

تشسگضاسی جلسات هاّاًِ ٍ حضَس اعضاء الضاهی هی تاشذ.

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسا پستی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس پیام کَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :الضام تِ حضَس دس کالس
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ؼیشالکتشًٍیکی
ًظیالالالش تاصدیالالالذ
هیذاًی

رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسا پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؼیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :جْت کسة اعالعات هشتَعِ
(ًیاصهٌذ تخصالیص سالاهاًِ هالَسد ًیالاص
هی تاشین)
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسا 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) سیستن دتیشخاًِ
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؼیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :تِ دلیل ًثَد ساهاًِ هَسد ًیاص
جْت اسائِ دسخَاست ّا
ایٌتشاًتی
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی

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

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش

کلیِ دستگاّْای اجشایی
عضَ شَسای فٌی ٍ اًجوي
ّای تخصصی ًظام
هٌْذسی

هَافقتٌاهِ
هصَتات ٍ عولکشد شَسای فٌی ٍ کاسگشٍّْای ریل

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثاد

تا تَجِ تِ دستَس
جلسِ هتفاٍت
است

استعالم الکتشًٍیکی اگشاستعالم ؼیشالکتشًٍیکی
هثلػ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

تشخظ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ٍاحذ تَدجِ
ساهاًِ شَسای فٌی

فیلذّای هَسدتثاد

online
دستِای
()Batch

استعالم
الکتشًٍیکی

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

-1
-2
-3

استعالم
ؼیش
الکتشًٍیکی

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
شروع

ارائه موضوع توسط دستگاه های
اجرایی و بخش خصوصی به دبرخانه

پایان

خیش

بررسی
درخواست در
کارگروههای
تخصصی ذیل
شورا

تلی
تدوین دستور جلسه
ارسال دعوتنامه و برگزاری
جلسه
تنظیم صورتحساب

ابالغ مصوبات به دستگاههای ذیربط

پیگیری اجرای مصوبات

پایان

ًام ًٍام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط:

