بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عٌَاى خذهت :تشخیض طالحیت ٍ ستثِ تٌذی هشاٍساى ٍ پیواًکاساى

 -2شٌاسِ خذهت

 -4هشخظات خذهت

ًام دستگاُ اخشایی :ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى گیالى
ًام دستگاُ هادس :ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ کشَس
دس ساستای قاًَى تشًاهِ ٍ تَدخِ کشَس ٍ آییي ًاهِ ًظام فٌی ٍ اخشائی تشخیض طالالحیت پیواًکالاساى حقالَقی ٍ
ششح خذهت
حقیقی ٍ هشاٍساى حقَقی تش اساس آییي ًاهِ عثقِ تٌذی ٍ تشخیض طالحیت پیواًکاساى ٍ آییي ًاهِ تشالخیض
طالحیت هشاٍساى اًدام هی گشدد ٍ ّذف آى تشخیض طالالحیت ٍ ّونٌالیي سالغن تٌالذی آًْالا خْالت اسخالا
کاسّای عوشاًی عشحْای تولک داساییْای سشهایِ ای هی تاشذ.
پیواًکاساى حقیقی ٍ حقَقی  ،هشاٍساى حقَقی
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
ًَ خذهت
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G2B
خالالالذهت تالالالالِ دیگشدسالالالالتگاُ ّالالالالای
دٍلتی()G2G
تظذی گشی
حاکویتی
هاّیت خذهت
سٍستایی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
هلی
سغن خذهت
کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اختواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سٍیذاد هشتثظ تا:
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخض
فشاسسیذى صهاًی هشخض
تقاضای گیشًذُ خذهت
ًحَُ آغاص خذهت
سایش... :
تشخیض دستگاُ
هالالذاسک مصم تالالشای اًدالالام فشهْای تشخیض طالحیت پیواًکاساى ٍ هشاٍسیي شاهل هذاسک تحظیلی  ،پشسٌلی  ،کاسی  ،قشاسدادی  ،هالیاتی ،
تیوِ ای  ،اهکاًات ٍ هستٌذات پژٍّشی  ،اخشایی ششکتْا
خذهت
آییي ًاهِ عثقِ تٌذی ٍ تشخیض طالحیت پیواًکاساى  ،آییي ًاهِ تشخیض طالحیت هشاٍساى
قَاًیي ٍ هقشسات تامدستی
ًَ هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

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

آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5خضییات خذهت

تَاتش
تعذادتاس هشاخعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

هاُ

فظل

سال

 222خذهت گیشًذگاى دس:
حذاقل  4سٍص ٍ حذاکثش  42سٍص
فظل
هاُ
حذاکثش  12دس:
یکثاس تشای ّویشِ
حذاقل  2تاس خْت اسائِ صًٍکي ٍ دسیافت گَاّیٌاهِ
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
2522222
پایِ پٌح
پایِ چْاس
پایِ سِ

سال
پشداخت تظَست الکتشًٍیک

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

رکش ضشٍست هشاخعِ
حضَسی

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

الکتشًٍیکی

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال 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)
خْت احشاص اطالت فشد
خْت احشاص اطالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :الضام تِ حضَس دس کالس
رکش ضشٍست
هشاخعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

رکش ضشٍست هشاخعِ
حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست هشاخعِ
حضَسی

دس هشحلِ اعال سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس طَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَ اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاخعِ تِ دستگاُ:
خْت احشاص اطالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
خْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :خْت کسة اعالعات هشتَعِ
(ًیاصهٌذ تخظالیض سالاهاًِ هالَسد ًیالاص
هی تاشین)
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
سایش(تارکشًحَُ دستشسی) سیستن دتیشخاًِ
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
هشاخعِ تِ دستگاُ:
خْت احشاص اطالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
خْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :تِ دلیل ًثَد ساهاًِ هَسد ًیاص
خْت اسائِ دسخَاست ّا
ایٌتشاًتی
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک
دسیافت پشًٍذُ فیضیکی خْت کٌتشل اطالت هذاسک
غیشالکتشًٍیکی
ًظیالالش تاصدیالالذ
هیذاًی

هشاخعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش
 -9عٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

اعالعات اظْاسًاهِ هالیاتی
احشاص َّیت
ّش گًَِ آگْی ثثتی ششکت
سَاتق تیوِ ای افشاد اهتیاص آٍس ششکت

شٌاسٌاهِ اشخاص حقَقی(ثثت اسٌاد)
شٌاسٌاهِ هلی – شواسُ ثثت
اطالت هذسک تحظیلی
ساهاًِ پاداک (ٍصاست علَم)
فیلذّای هَسدتثادل
ًام ساهاًِ ّای
ًام دستگاُ دیگش
دستگاُ دیگش

اظْاسًاهِ هالیاتی

ساصهاى اهَس هالیاتی

احشاص َّیت

اداسُ کل ثثت احَال

استعالم الکتشًٍیکی اگشاستعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسطَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
تشخظ
online
دستِای
()Batch

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

تشخظ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

اهَس هالیاتی
ثثت احَال
سٍصًاهِ سسوی
تاهیي اختواعی

فیلذّای هَسدتثادل

online
دستِای
()Batch

استعالم
الکتشًٍیکی

هشاخعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاخعِ کٌٌذُ

-

دستگاُ
هشاخعِ کٌٌذُ

-1
-2
-3

ً -12وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ًٍام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

استعالم
غیش
الکتشًٍیکی

تلفي:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط:

ثبت وام در ساماوٍ ساجات بزای تشکیل پزيودٌ (تشکیل ادرس ایمیل ي درخًاست رمش ي گذرياصٌ اس ساسمان کشًر)

دریافت شىاسٍ کاربزی ي گذرياصٌ ايلیٍ اس طزیق ایمیل اػالم شدٌ تًسط شزکت

تکمیل اطالػات ي الصاق مدرک در ساجات ي ارسال بٍ کشًر (مطابق دستًر الؼمل َای درج شدٌ در راَىمای ساجات)

ارجاع پزيودٌ اس طزیق کشًر بٍ َز استان بٍ استىاد محل ثبت

ػًدت بٍ شزکت

يريد بٍ کارتابل مدیز فىی

جُت رفغ وقص

ارجاع پزيودٌ اس مدیز بٍ کارشىاس مزتبط

ارسال بٍ مدیز
بزرسی پزيودٌ تًسط کارشىاس

داشته وقص
آیا پزيودٌ

ارسال بٍ رییس گزيٌ

کامل است
است؟

خیز

بلی
رئیس گزيٌ

ارجاء بٍ کارشىاس
ريیت اػضا ي دریافت سيوکه  ،امضای حضًری افزاد امتیاس اير تًسط ياحد صدير گًاَیىامٍ

بزای بیان وًع وقص

اػالن بٍ مزکش تًسط مدیز وظام فىی اجزایی جُت بزرسی پزيودٌ تًسط ساسمان کشًر
ػًدت پزيودٌ بٍ
اػالم وظز کشًر پس اس بزرسی

درصًرت داشته وقص

استان جُت
بزرسی مجدد
مجدد

درصًرت کامل بًدن
صديرگًاَیىامٍ

دریافت رسید ي تحًیل گًاَیىامٍ بٍ پیماوکار

بایگاوی وُایی پزيودٌ با درج شمارٌ گًاَییىامٍ شزکت بزريی سيوکه

