بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1ػٌَاى ذسهتً :ظاضت فٌی تط پطٍغُ ّای ػوطاًی

 -2شٌاسِ ذسهت

 -4هشرصات ذسهت

دهنده

خدمت

ًام زستگاُ اجطایی :ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی استاى گیالى

ًام زستگاُ هازض :ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ کشَض

زض ضاستای هفاز ترشٌاهِ شواضُ  95/840608هَضخ  95/8/22ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ کشَض تا هَضَع آئییي ًاهیِ
شطح ذسهت
ضٍش کاض شَضای فٌی استاى ٍ ّوچٌیي شطح ٍظایف گطٍُ ًظاضت فٌی هسیطیت فٌی ٍ اجطاییی تاظزییس اظ پیطٍغُ
ّای ػوطاًی استاًی ٍ هلی زض سغح استاى اًجام گعاضش آى تِ هطاجیغ شییطتظ شیاهل  :شیَضای فٌیی اسیتاى
ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ کشَض ٍ استاى اضائِ هی شَز .تا زض جْت اضتقاء کیفیت ًظام فٌی ٍ اجطاییی تْیطُ تیطزاضی
شَز.
زستگاّْای اجطایی استاى
ذسهت تِ شْطًٍساى ()G2C
ًَع ذسهت
ذسهت تِ کسة ٍ کاض()G2B
ذیییسهت تیییِ زیگطزسیییتگاُ ّییییای
زٍلتی()G2G
تصسی گطی
حاکویتی
هاّیت ذسهت
ضٍستایی
شْطی
استاًی
هٌغقِ ای
هلی
سغح ذسهت
کسة ٍ کاض
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
آهَظش سالهت
تَلس
ضٍیساز هطتثظ تا:
سایط
هساضک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاظًشستگی
اظزٍاج
تیوِ
تاسیسات شْطی
ضذساز ضٍیسازی هشرص
فطاضسیسى ظهاًی هشرص
تقاضای گیطًسُ ذسهت
ًحَُ آغاظ ذسهت
سایط :گعاضشات هاذَشُ اظ ًوایٌسگاى یا هطزم
تشریص زستگاُ
هصَتِ شَضای فٌی – فطم ّای هَافقتٌاهِ -آذطیي ٍضؼیت گعاضش پیشطفت پطٍغُ اظ زستگاُ اجطایی –قطاضزاز
هییساضک مظم تییطای اًجییام
پطٍغُ -صَضت ٍضؼیت پطٍغُ –هستٌسات آظهایشگاّی-گَاّیٌاهِ هْاضت استاز کاضاى
ذسهت
ًَع هراعثیي

 -3ارائه

( ایي فیلس تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کشَض تکویل هی شَز).

قَاًیي ٍ هقطضات تامزستی

ًظام فٌی ٍ اجطایی کشَض

آهاض تؼساز ذسهت گیطًسگاى

فصل
هاُ
 10تاظزیس زض:
تا تَجِ تِ هاّیت ذسهت ظهاى اضائِ ذسهت هتفاٍت است.
فصل
هاُ
10تاض زض:
یکثاض تطای ّویشِ
تا تَجِ تِ هاّیت ذسهت هطاجؼِ حضَضی اظ پطٍغُ ّا العاهیست.
شواضُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)

هتَسظ هست ظهاى اضایِ ذسهت:

 -5جعییات ذسهت

تَاتط
تؼسازتاض هطاجؼِ حضَضی
ّعیٌِ اضایِ ذسهت(ضیال) تِ
ذسهت گیطًسگاى

سال

سال
پطزاذت تصَضت الکتطًٍیک

آزضس زقیق ٍ هستقین ذسهت زض ٍتگاُ زض صَضت الکتطًٍیکی تَزى ّوِ یا ترشی اظ آى

هطحلِ تَلیس ذسهت
(فطایٌس زاذل زستگاُ یا اضتثاط تا
زیگط زستگاُ ّا )
زضهطحلِ اضائِ ذسهت

الکتطًٍیکی

غیطالکتطًٍیکی

تاظزیس هیساًی اظ پطٍغُ ّا العاهی هی تاشس.

تلفي ّوطاُ (تطًاهِ کاضتطزی)
اضسال پستی

ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست الکتطًٍیک
تلفي گَیا یا هطکع تواس پیام کَتاُ
زفاتط پیشرَاى
شواضُ قطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زفاتط پیشرَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ زفاتط پیشرَاى
سایط(تاشکطًحَُ زستطسی)
جْت احطاظ اصالت فطز
جْت احطاظ اصالت هسضک
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
سایط :العام تِ حضَض زض کالس
شکط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضی

غیطالکتطًٍیکی
ًظیییییط تاظزیییییس
هیساًی

شکط ضطٍضت هطاجؼِ
حضَضی

ً -6حَُ زستطسی تِ ذسهت

شکط ضطٍضت هطاجؼِ
حضَضی

زض هطحلِ زضذَاست ذسهت

شکط ضطٍضت هطاجؼِ
حضَضی

زض هطحلِ اعالع ضساًی ذسهت

ًام ساهاًِ هطتَط تِ ذسهت زض صَضت الکتطًٍیکی تَزى ّوِ یا ترشی اظ آى:
ضساًِ اضتثاعی ذسهت
ًَع اضائِ
هطاحل ذسهت
تلفي ّوطاُ (تطًاهِ کاضتطزی)
ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
الکتطًٍیکی
اضسال پستی
پست الکتطًٍیک
تلفي گَیا یا هطکع تواس پیام کَتاُ
سایط(تاشکطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اصالت فطز
غیطالکتطًٍیکی
هلی
جْت احطاظ اصالت هسضک
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
شْطستاًی
سایط :جْت کسة اعالػات هطتَعِ
(ًیاظهٌس ترصییص سیاهاًِ هیَضز ًییاظ
هی تاشین)
تلفي ّوطاُ (تطًاهِ کاضتطزی)
ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
الکتطًٍیکی
اضسال پستی
پست الکتطًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هطکع تواس
زفاتط پیشرَاى
شواضُ قطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زفاتط پیشرَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ زفاتط پیشرَاى
سایط(تاشکطًحَُ زستطسی) سیستن زتیطذاًِ
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اصالت فطز
غیطالکتطًٍیکی
هلی
جْت احطاظ اصالت هسضک
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
شْطستاًی
سایط :تِ زلیل ًثَز ساهاًِ هَضز ًیاظ
جْت اضائِ زضذَاست ّا
ایٌتطاًتی
ایٌتطًتی (هاًٌس زضگاُ زستگاُ)
الکتطًٍیکی
سایط(تاشکطًحَُ زستطسی)
پست الکتطًٍیک

هطاجؼِ تِ زستگاُ:
هلی
استاًی
شْطستاًی

 -7اضتثاعرسهت تا سایط ساهاًِ ّا (تاًکْای
اعالػاتی) زضزستگاُ

 -9ػٌاٍیي فطایٌسّای ذسهت

-8اضتثاط ذسهت تاسایط زستگاّْای زیگط

فطم ّای هَافقتٌاهِ
فطم ّای هَافقتٌاهِ ٍ فطم تاظزیس

ًام ساهاًِ ّای زستگاُ
زیگط

فیلسّای
هَضزتثازل

استؼالم الکتطًٍیکی اگطاستؼالم غیطالکتطًٍیکی
هثلغ
است استؼالم تَسظ:
(زضصَضت
پطزاذت
ّعیٌِ)
تطذظ
online
زستِای
()Batch

ًام زستگاُ زیگط

تطذظ

ًام ساهاًِ ّای زیگط

ًظاضت ّا
ًظاضت ّای پطٍغُ ّای هلی

فیلسّای هَضزتثازل

online
زستِای
()Batch

استؼالم
الکتطًٍیکی

اعالػات پطٍغُ ّا
کلیِ زستگاّْای اجطایی
استاى

زستگاُ
هطاجؼِ کٌٌسُ
زستگاُ
هطاجؼِ کٌٌسُ
زستگاُ
هطاجؼِ کٌٌسُ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

استؼالم
غیط
الکتطًٍیکی

درخواست دستور اجرای بازدید
تْیِ لیست پطٍغُ
تشکیل گطٍُ تاظزیس
ّواٌّگی تا زستگاُ جْت تاظزیس ٍ اػالم تطًاهِ ظهاًی
اًجام تاظزیس
تطضسی ًتایج تاظزیس تَسظ گطٍُ ترصصی
تْیِ گعاضش
اضائِ گعاضش تِ شَضای فٌی ٍ هطاجغ شیطتظ
قثَل -9-1 :پیگیطی ًتایج تاظزیس
پاسد کاضشٌاسی زستگاّْای اجطایی
غیط قاتل قثَل -9-2 :تطضسی تَسظ گطٍُ ترصصی

ً -10وَزاض اضتثاعی فطایٌسّای ذسهت
شروع

درخواست دستور اجرای بازدید

تهیه لیست پروژه

تشکیل گروه بازدید

هماهنگ با دستگاه جهت بازدید
و اعالم برنامه زمانی

انجام بازدید

بررسی نتایج بازدید توسط
کارگروه تخصصی

آیا نتایج
مورد
تائید

ذیط

تصمیم گیری مجدد و اصالح
بازدید

تلِ
تهیه گزارش

ارائه گزارش به شورای
فنی و مراجع ذیربط

پاسخ کارشناسی
دستگاههای اجرایی

آیا مورد
تائید
است

ذیط

تلِ
پیگیری نتایج بازدید تا حصول نتیجه نهایی

پایان

بررسی توسط کارگروه
تخصصی

