بسمٍ تؼالی

ضمیمٍ 1

فشم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجشایی
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت:پیگیشی غذٍس هجَص فعالیي ضشمت ّای تاهیي ٍ تَلیذ تزس

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد مطاٍسصی استاى خشاساى جٌَتی -هذیشیت اهَس صساعی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد مطاٍسصی
تِ هٌظَس تَلیذ هحػَالت صساعی ّش سالِ ًیاص تِ  1/5هیلیَى تي تزس هی تاضذ.تشای تحقق ایي اهش  20ضشمت تَلیذ مٌٌذُ تزس هجَص
فعالیت داسًذ.هیضاى یل سَم تزس تَسظ ضشمت ّای هزمَس تْیِ هی ضَد ٍ هاتقی تَسظ مطاٍسصاى پیطشٍ تْیِ ٍ تذاسك
هی گشدد.اًتخاب ضشمتْای هجاص تَلیذ مٌٌذُ تش اساس قَاًیي تزس ٍ اص فعالیتْای حامویتی هی تاضذ.

 -4هطخػات خذهت

ضشح خذهت
ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ مسة ٍ ماس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

تػذی گشی
 حامویتی
سٍستایی
ضْشی
 استاًی
 هٌغقِ ای
 هلی
هالیات مسة ٍ ماس
ثثت هالنیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسك ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًی هطخع
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تطخیع دستگاُ
هالنیت صهیي-تائیذ مویتِ تزس استاى-هذاسك ضٌاسایی-تائیذ مویتِ فٌی تزس مطَس-تائیذ هَسسِ تحقیقات ثثت ٍ
گَاّی تزس ًٍْال -تائیذ سْویِ اختػاغی ساالًِ تَسظ مویتِ فٌی استاى
قاًَى تَدجِ سٌَاتی -هادُ  145 ٍ 143قاًَى تشًاهِ پٌجن
قاًَى ثثت اسقام گیاّی ٍ مٌتشل ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال هػَب  ٍ 82/4/29آییي ًاهِ اجشایی تِ ضواسُ
/201111ت/37471ك هَسخ 86/11/12

ًحَُ آؼاص خذهت
هذاسك الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

 -5جضییات خذهت

هاُ

فػل

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13021188101

ضشمتْای تَلیذ مٌٌذُ تزس
ضشمتْای تاهیي مٌٌذُ تزس

سال

دٍیست عذد

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت :ضص هاُ
یل تاس دس:
ینثاس تشای ّویطِ
تَاتش
دُ تاس
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ضواسُ حساب (ّای) تاًنی
هثلػ(هثالػ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
هتؽیش
ّضیٌِ ّای ماسضٌاسی
--------------------آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست النتشًٍینی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

هاُ

فػل سال
پشداخت تػَست النتشًٍیل

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست النتشًٍینی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
النتشًٍینی
اسسال پستی
پست النتشًٍیل
پیام مَتاُ
تلفي گَیا یا هشمض تواس
سایش(تارمشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
 ؼیشالنتشًٍینی
هلی
جْت احشاص اغالت هذسك
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
رمش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

www.

ؼیشالنتشًٍینی

رمش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

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

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
النتشًٍینی
پست النتشًٍیل
تلفي گَیا یا هشمض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارمشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
 ؼیشالنتشًٍینی
هلی
جْت احشاص اغالت هذسك
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
النتشًٍینی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارمشًحَُ دستشسی)
پست النتشًٍیل
رمش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدی)
اسسال پستی
پیام مَتاُ

تا تَجِ تِ تقاضای اسائِ ضذُ سْویِ تٌذی هشتَط تِ تَلیذ اًجام ضذُ ٍ
آهادُ اسائِ خذهت تش اساس سْویِ هی ضَد.

-1هَسسِ ثثت ٍ گَاّی تزس
ًٍْال

هجَص تَلیذ ٍ تنثیش

-2هَسسِ اغالح ٍ تْیِ ًْال ٍ
تزس

هجَص تَلیذ ٍ تنثیش

-3هَسسِ تحقیقات مطاٍسصی
دین

هجَص تَلیذ ٍ تنثیش

دستگاُ
هشاجعِ مٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ مٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ مٌٌذُ
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-1فشآیٌذ دسخَاست تَلیذ تزس :ضشمتْای تَلیذ مٌٌذُ تش اساس دستَسالعول هذاسك خَد سا اسائِ دادُ ٍ آهادگی تشای تَلیذ تزس سا اعالم هی مٌٌذ
خ
د
ه
ت

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای
دستگاُ دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

استعالم النتشًٍینی اگش استعالم ؼیشالنتشًٍینی
هثلػ
است ،استعالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًنْای اعالعاتی) دس دستگاُ

رمش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

تشخظ
online

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استعالم
استعالم النتشًٍینی
ؼیش
النتشًٍینی
دستِای
()Batch

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
النتشًٍینی
پست النتشًٍیل
تلفي گَیا یا هشمض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارمشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اغالت فشد
ؼیشالنتشًٍینی
جْت احشاص اغالت هذسك
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل
ًام ساهاًِ ّای دیگش
دسهشحلِ اسائِ خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدی)
اسسال پستی
پیام مَتاُ

-2تعییي غالحیت هتقاضی :تش هثٌای هجَصّای هَسسات تحقیقاتی غالحیت ضشمت تعییي هی ضَد.دس تعییي غالحیت سَاتق اجشائی ضشمت دس
سالْای قثل ًیض تشسسی ضذُ ٍ تقاضای تَلیذ تا سْویِ تَلیذی اتالغ ضذُ تِ استاى /ضْشستاى هغاتقت هی یاتذ
-3عقذ قشاسداد :قشاسداد تا فشهت خاظ فیواتیي ضشمت ٍ ساصهاى هذیشیت اًعقاد هی گشدد.هَسسات تحقیقاتی تعٌَاى ًاظش تَلیذ ٍ تاهیي مٌٌذُ تزس
هادسی دس قشاسداد رمش هی ضًَذ
-4اجشای عولیات ًظاست :دس عَل دٍسُ تَلیذ تزس هَسسِ تحقیقاتی ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال ٍ هَسسِ تحقیقات گیاّپضضنی ٍ ماسضٌاساى
ساصهاى تش اهش تَلیذ تزٍس ًظاست خَاٌّذ داضت.
-5تَلیذ تزس ٍ حول :تش اساس عولنشد تَلیذ تزس ٍ ًیاص استاى/ضْشستاى ّای هختلف تزس تَلیذ ضذُ تِ مطاٍسصاى تحَیل هی ضَد.

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
دسخًاست تامیه ي
تًلیذ بزر

اسائٍ مذاسك الصم بشاي اوجام
خذمت
تؼییه صالحیت متقاضی

تؼییه میضان بزس مًسدویاصساالوٍ
مشًس/استان/شُشستان
تطبیق دسخًاست با میضان بزس
مًسد ویاص

ػقذ قشاسداد تًلیذ بزس

اجشاي ػملیات وظاست بش تًلیذ

تًلیذ بزس
بشيصسساوی مقذاس بزس مًسد
ویاص
حمل بزس بش اساس
وامٍ ابالغی

ًام ٍ ًام خاًَادگی تنویل مٌٌذُ فشم:سعیذ خسشٍی

تلفي05632227101:
3-

پست النتشًٍیل:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط  :هذیشیت اهَس
صساعت

لیست اطالػات مجًصَاي حقیقی ،حقًقی ي ديلتی دس يصاستخاوٍ /ساصمان ......
فشم شماسٌ یل

مستىذات قاوًوی

وًع مجًص

َضیىٍ

مذاسك مًسد ویاص
مذت اػتباس

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،
آییه وامٍ)

متقاضی مجًص

فشآیىذ

مشاجغ

صمان تقشیبی

صذيس

واظش

فشآیىذ مجً

(سیال)

مجًص

صذيس
تمذیذ
اصالح

س

لغً

حقیقی

حقًقی

س

قًاویه ثبت اسقام





قًاویه ثبت اسقام





ديلتی

س

قًاویه ثبت اسقام



اختصاصی



س

قًاویه ثبت اسقام

ماسشىاسی

مشتشك *





(سيص /ساػت



دٌ ماٌ


یل ماٌ

یل ماٌ

یل ماٌ

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشك تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتنویل
ضَد

فشم شماسٌ دي
وًع فشآیىذ
ػىًان
سدیف

دستگاٌ
استؼالم
شًوذٌ

صمان
مذاسك

مًاسد

سایش

استؼالم

***

مًسد
ویاص

مذت

َضیىٍ

اػتباس

(سیال)

اوجام
ماس
(سيص/
ساػت)

با رمش

فشآیىذ مجًص

النتشيوینی

تًضیحات

غیش
النتشيوینی

وام **
1

مًسسٍ

مجًص

یل

ثبت ي

تًلیذ

سال

ماسشىاسی

دٌ ماٌ



گًاَی بزس
ي وُال
2

مًسسٍ

مجًص

یل

ماسشىاسی

دٌ ماٌ



تحقیقات

تًلیذ

سال

بزس ي وُال
3
4
5
6
7
8

** ًام استعالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالعات آى دس تَضیحات دسج ضَد

