بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1
 -1ػٌَاى خذهت :گسارش اقتصادی ،اجتواعی ٍ فرٌّگی استاى گلستاى سال 6931

 -2ضٌاسِ خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى گلستاى
ًام دستگاُ هادس:ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ کطَس
ضشح خذهت

تذٍیي گضاسش ساالًِ استاى دس تخص ّای اقتصادی ،اجتواػی ٍ فشٌّگی ٍ صیشتٌایی – سال 1396

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاکویتی
هلی
تَلذ

آهَصش

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

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

تصذی گشی
استاًی

هٌغقِ ای
سالهت

کسة ٍ کاس

ضْشی
تاهیي اجتواػی

سٍستایی
ثثت هالکیت

 -4هطخصات خذهت

ها
لیا
ت
تاسیسات ضْشی

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

تقاضای گیشًذُ خذهت
تطخیص دستگاُ
ًذاسد

تاصًطستگی

تیوِ

هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا

ٍفات

سایش

اصد
ٍا
ج
سخذاد سٍیذادی هطخص
فشاسسیذى صهاًی هطخص
سایش :تصَست ساالًِ اًجام هی گیشد

قاًَى تشًاهِ تَسؼِ ضطن کطَس -سٌذ هلی تَسؼِ استاى -سٌذ چطن اًذاص استاى
کلیِ کاسکٌاى ساصهاى دس:

هاُ

فصل

سال

ً -6حَُ دستشسی
تِ خذهت

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویطِ
هثلغ(هثالغ)

تِ تؼذاد دسخَاست کاستشاى دس:
ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

0
0
0
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

/http://budget.golestanmporg.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى :هقیاس ساهاًِ هذیشیت هٌاتغ فٌاٍسی اعالػات
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
 -7استثاط خذهت تا سایش
ساهاًِ ّا (تاًکْای
اعالػاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ساهاًِ سیواتش
ساهاًِ ًظاست 4

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ یا استثاط
تا دیگش دستگاُ ّا )

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی
ضْشستاًی
هٌاسة
سایش:
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسد تثادل
غیش
الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

تشخظ
online

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی
ضْشستاًی
هٌاسة
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی
ضْشستاًی
هٌاسة
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)ساهاًِ سیواتش استاى
پست الکتشًٍیک
گلستاى
اخز اعالػات هشتثظ تا تخص تاًکذاسی گضاسش تصَست حضَسی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ساهاًِ سثا

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

تْیِ جذاٍل آهاری ٍ اعالعاتی ضاخص ّای بخص ّای هختلف
ارسال جذاٍل آهاری ٍ اعالعاتی ضاخص ّا بِ دستگاُ ّای اجرایی استاى

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

پیگیری از دستگاُ ّای اجرایی (حضَری ،تلفٌی ٍ برگساری جلسات کارضٌاسی با دستگاُّای اجرایی)
بررسی اعالعات دریافتی جذاٍل از دستگاُّای اجرایی ٍ ساهاًِ سیوابر
تاییذ اعالعات
تْیِ ٍ تٌظین گسارش تحلیلی بخصّا
تذٍیي گسارش ًْایی ٍ چاپ گسارش ٍ تْیِ لَح فطردُ
بارگساری فایل گسارش در ساهاًِ سایت سازهاى هذیریت ٍ برًاهِ ریسی استاى گلستاى
ارسال بِ سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کطَر ،استاًذاریً ،وایٌذُ ٍلی فقیًِ ،وایٌذگاى استاى در هجلس ضَرای اسالهی ٍ
فرهاًذاریّا

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
ارسال گسارش بِ تْراىًْ ،ادّای هرتبظ ٍ

ارسال فرم خام جذاٍل گسارش بِ

دستگاّْای اجرایی استاى ٍ سازهاى

دستگاّْای اجرایی استاى

هذیریت ٍ برًاهِ ریسی استاًْا

بارگساری گسارش در سایت سازهاى
ًطست کارضٌاسی هطترک بادستگاّْای

هذیریت ٍ برًاهِ ریسی استاى گلستاى ٍ

اجرایی

چاپ گسارش

ًْایی ًوَدى ٍ جوعبٌذی بخص ّای
دریافت ٍبررسی اعالعات هرتبظ با جذاٍل

هختلف گسارش هغابق با چارچَب

از دستگاّْای اجرایی ٍ ساهاًِ سیوابر

ٍرٍد اعالعات ٍ تذٍیي گسارش تحلیلی از

ًْایی ًوَدى ٍ جوعبٌذی بخص ّای

آًْا

هختلف گسارش هغابق با چارچَب

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فرم :ثواًِ السادات ضیاءحسیٌی

تلفي90191633:

پست الکترًٍیک:

ٍاحذ هربَط:هعاًٍت ّواٌّگی برًاهِ ٍبَدجِ

