بسمٍ تعالی

فرم شىاسىامٍ خدمت دستگاٌ اجرایی

ضمیمٍ 1
-2شٌاسٌاهِ خذهت

خذهت:

-3اسائِ دٌّذُ

-1ػٌَاى خذهت :وظارت بر عملکرد بًدجٍ دستگاَُای اجرایی استان(وظارت)4

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

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی استاى گلستاى
ًام دستگاُ هادس :ساصهاى تشًاهِ ٍتَدجِ کشَس
وظارت بر فرآیىد مبادلٍ مًافقتىامٍ  ،کىترل ي وظارت بر اجرای پريشٌ َای تملک دارایی َای سرمایٍ ای در
ششح خذهت

سازمان مدیریت ي بروامٍ ریسی استان

ًَع هخاعثیي

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B

ًَع خذهت

 -4هشخصات خذهت

خذهت تِ دیگش دستگاُ ّای دٍلتی ()G2G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی
تَلذ

دستگاَُای اجرایی استان
تصذی گشی

هٌغقِ ای
آهَصش

استاًی

سٍستایی

شْشی

تأهیي

سالهت

کسة ٍ کاس

هالیات

ثثت هالکیت

اجتواػی

سٍیذاد هشتثظ تا:
تأسیسات

تیوِ

شْشی

اصدٍاج

تاصًشستگی

تقاضای خذهت گیشًذُ
ًحَُ آؿاص خذهت

هذاسک ٍ

ٍفات

گَاّیٌاهِ ّا

فشا سسیذى صهاًی هشخص

تشخیص دستگاُ

سایش

سخذاد سٍیذادی هشخص

سایش :دسهقاعغ هختلف پس اص اتالؽ اػتثاسات اػن اص استاًی
ٍ سدیفْا

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

دسیافت اعالػات پشٍطُ ّا ٍ هثادلِ هَافقتٌاهِ ّا

هستٌذات هشتثظ تا فشم ّای اسسالی اص هشکض

دستَسالؼول ٍ تخشٌاهِ ّای هشتَط تِ تخشٌاهِ  ،ضَاتظ اجشایی تَدجِ ٍ قاًَى تَدجِ ٍ قاًَى تشًاهِ پٌجن
تَسؼِ
هاُ

دستگاُ ّای اجشایی استاى خذهت گیشًذگاى دس88:

سال

فصل

 -5جضئیات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسائِ خذهت:
یکثاس تشای ّویشِ

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی

تاس دس:

هاُ

فصل

سال

دس صَست ًیاص دستگاُ :چٌذیي تاس
هثلؾ (هثالؾ)

ّضیٌِ اسائِ خذهت (سیال) تِ

8

خذهت گیشًذگاى

8

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

پشداخت تِ صَست الکتشًٍیک

8
http://18.75.77.132
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى :ساهاًِ ًظاست4

دس هشحلِ اعالع

هشاحل خذهت

سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

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

سساًِ استثاعی خذهت

ًَع اسائِ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

سایش (تا رکش ًحَُ دستشسی) :تشٍشَس ٍ کتاتچِ ساٌّوا

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

رکش ضشٍست

هشاجؼِ

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخل دستگاُ یا )ERP
سایش (تا رکش ًحَُ دستشسی) :

جْت تشسسی اعالػات دستگاّْا ٍ احشاص اصالت دستگاّْا

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش (تا رکش ًحَُ دستشسی) :تا اسسال تخشٌاهِ ّا ٍ دستَسالؼول ّا

رکش ضشٍست

دیگش دستگاُ ّا)

جْت احشاص اصالت هذاسک

پست الکتشًٍیک

هشاجؼِ حضَسی

دس هشحلِ اسائِ خذهات

الکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

الکتشًٍیکی

ؿیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجؼِ حضَسی

رکش ضشٍست

سایش (تا رکش ًحَُ دستشسی)

ؿیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذاسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :تکویل فشم ّای ًظش سٌجی

شْشستاًی

ساهاًِ ّا

تشخظ
ساهاًِ ادساک

edrak.mporg.ir

http:18.75.77.132ساهاًِ ًظاست4

گضاسش ّای هشتثظ ٍ هَسد
دسخَاست

Online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسد تثادل

دستِ ای

استؼالم الکتشًٍیکی

)(batch

-7استثاط خذهت تا سایش

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت (فشایٌذ

جْت احشاص اصالت هذاسک

هلی

شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفتش پیشخَاى:

ؿیشالکتشًٍیکی

داخل دستگاُ یا استثاط تا

رکش ضشٍست

الکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجؼِ حضَسی

ؿیش الکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:

استؼالم ؿیش الکتشًٍیکی

ّای

ًام دستگاُ دیگش

فیلذّای هَسد تثادل

دستگاُ

هثلؾ (دس صَست
پشداخت ّضیٌِ)

دیگش

تشخظ
Online

 -8استثاط خذهت تا سایش دستگاُ ّای دیگش

ًام ساهاًِ

دستِ ای
)(batch

استؼالم الکتشًٍیکی

اگش استؼالم ؿیش
الکتشًٍیکی است ،استؼالم

سیستن

استاًذاسی

تَسظ:
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

کٌتشل پشٍطُ

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 -9عىايیه فرآیىدَای خدمت:

1

اتالؽ اػتثاسات تِ دستگاّْای اجشایی دس قالة فصل ٍ تشًاهِ

2

ًشست کاسشٌاسی هشتشک تادستگاّْای اجشایی

3

دسیافت ٍتشسسی اعالػات هشتثظ تا ششح ػولیات پشٍطُ ّا دس سال جاسی ٍ ػولکشد سال گزشتِ

4

ٍسٍد اعالػات تِ ساهاًِ (اػتثاسات ،پیششفت فیضیکی ،ػولیات ،تَضیحات ضشٍسی پشٍطُ ٍ ایجاد عشح ٍ
پشٍطُ ّای جذیذ دس صَست)

5

تکویل فشم ّای گضاسش تَجیْی ،تَضیحات ضشٍسی ٍ فصَل سشهایِ گزاسی عشح ّا

6

اػتثاس سٌجی عشح ّا ٍ سفغ خغاّای احتوالی ٍ آهادُ ساصی تشای چاج هَافقتٌاهِ ّا

7

چاج هَافقتٌاهِ ّا ٍاسائِ تِ دستگاُ اجشایی تشای اهضا سئیس دستگاُ هشتَعِ

8

تاصگشت هَافقتٌاهِ تِ ساصهاى ٍ تائیذ تَسظ کاسشٌاساى ٍ سٍسای گشٍّْای تخشی  ،کاسشٌاساى ٍ سئیس گشٍُ
تلفیق  ،هؼاٍى ّواٌّگی تشًاهِ ٍتَدجِ ٍ تا اهضاسییس ساصهاى تِ دستگاُ اجشایی اسسال هی گشدد.

 -11ومًدار ارتباطی فرایىدَای خدمت:

تاصگشت هَافقتٌاهِ تِ ساصهاى ٍ تائیذ تَسظ
کاسشٌاساى ٍ سٍسای گشٍّْای تخشی ،
اتالؽ اػتثاسات تِ دستگاّْای اجشایی دس

کاسشٌاساى ٍ سئیس گشٍُ تلفیق  ،هؼاٍى

قالة فصل ٍ تشًاهِ

ّواٌّگی تشًاهِ ٍتَدجِ ٍ اهضا سییس ساصهاى

ًشست کاسشٌاسی هشتشک تادستگاّْای
اجشایی
چاج هَافقتٌاهِ ّا ٍاسائِ تِ دستگاُ
دسیافت ٍتشسسی اعالػات هشتثظ تا ششح

اجشایی تشای اهضا سئیس دستگاُ هشتَعِ

ػولیات پشٍطُ ّا دس سال جاسی ٍ ػولکشد
سال گزشتِ

اػتثاس سٌجی عشح ّا ٍ سفغ
خغاّای احتوالی ٍ آهادُ ساصی
تشای چاج هَافقتٌاهِ ّا

تکویل فشم ّای گضاسش

ٍسٍد اعالػات تِ ساهاًِ (اػتثاسات

تَجیْی ،تَضیحات ضشٍسی ٍ

،پیششفت فیضیکی ،ػولیات ،تَضیحات

فصَل سشهایِ گزاسی عشح ّا

ضشٍسی پشٍطُ ٍ ایجاد عشح ٍ پشٍطُ ّای
جذیذ دس صَست)

وام ي وام خاوًادگی تکمیل کىىدٌ فرم :پریسا وصیبی

تلفه60463111:

پست الکتريویک:

ياحد مربًط :معايوت َماَىگی بروامٍ ي بًدجٍ

4سٍص کاسی

اتالؽ اػتثاسات تِ دستگاّْای اجشایی دس قالة فصل ٍ تشًاهِ
وظارت بر عملکرد

5سٍصکاسی

ًشست کاسشٌاسی هشتشک تادستگاّْای اجشایی

بًدجٍ دستگاَُای
اجرایی استان

6سٍصکاسی

دسیافت ٍتشسسی اعالػات هشتثظ تا ششح ػولیات پشٍطُ ّا دس
سال جاسی ٍ ػولکشد سال گزشتِ

3سٍصکاسی

ٍسٍد اعالػات تِ ساهاًِ (اػتثاسات ،پیششفت فیضیکی ،ػولیات،
تَضیحات ضشٍسی پشٍطُ ٍ ایجاد عشح ٍ پشٍطُ ّای جذیذ دس صَست)

3سٍصکاسی

تکویل فشم ّای گضاسش تَجیْی ،تَضیحات ضشٍسی ٍ فصَل سشهایِ
گزاسی عشح ّا

3سٍصکاسی

اػتثاس سٌجی عشح ّا ٍ سفغ خغاّای احتوالی ٍ آهادُ ساصی
تشای چاج هَافقتٌاهِ ّا

چاج هَافقتٌاهِ ّا ٍاسائِ تِ دستگاُ اجشایی تشای اهضا سئیس دستگاُ
2سٍصکاسی

هشتَعِ

تاصگشت هَافقتٌاهِ تِ ساصهاى ٍ تائیذ تَسظ کاسشٌاساى ٍ سٍسای
5سٍص کاسی

گشٍّْای تخشی  ،کاسشٌاساى ٍ سئیس گشٍُ تلفیق  ،هؼاٍى ّواٌّگی
تشًاهِ ٍتَدجِ ٍ دس آخش سییس ساصهاى

