بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

ًبم دستگبُ اجشایی :سبصهبى هیشاث فشٌّگی ،صٌبیعدستی ٍ گشدضگشی
ًبم دستگبُ هبدس :سیبست جوَْسی
ضشح خذهت

 -4هطخصبت خذهت

ًَع خذهت

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب:

ًحَُ آؼبص خذهت

هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی

آهبس تعذاد خذهت گیشًذگبى

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

تَاتش
تعذادثبس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

ثشسسی ضٌبسبیی ٍ ثجت آثبس عجیعی کطَس هغبثق ثب دستَسالعول ٍ فشهت هصَة سبصهبى هیشاث فشٌّگی دس سبل
 1386ثِ استٌبد تجصشُ هبدُ  2قبًَى تطکیل هیشاث فشٌّگی ٍ گشدضگشی هصَة  ٍ 1382آییي ًبهِ اجشائی
تجصشُ هبدُ  2هصَة ّیئت ٍصیشاى سبل  – 1384کٌَاًسیَى  1972یًَسکَ
 . . .خذهت گیشًذگبى دس:
ضص هبُ
 یکجبس ثشای ّویطِ
هجلػ(هجبلػ)

 هبُ

 فصل  سبل
 . . .ثبس دس:
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی

هبُ

فصل



سبل

پشداخت ثصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى:
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
 الکتشًٍیکی  ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
 پست الکتشًٍیک
یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
تلفي گَیب
 سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سسبًی خذهت

 -5جضییبت خذهت

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

ثشسسی ضٌبسبیی ٍ ثجت آثبس عجیعی کطَس هغبثق ثب دستَسالعول ٍ فشهت هصَة سبصهبى هیشاث فشٌّگی دس سبل
 1386ثِ استٌبد تجصشُ هبدُ  2قبًَى تطکیل هیشاث فشٌّگی ٍ گشدضگشی هصَة  ٍ 1382آییي ًبهِ اجشائی
تجصشُ هبدُ  2هصَة ّیئت ٍصیشاى سبل .1384
هحذٍدیت ًذاسد.
 خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
 خذهت ثِ کست ٍ کبس()G2B
 خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
 حبکویتی
 سٍستبیی
 ضْشی
 استبًی
 هٌغقِ ای
 هلی
هبلیبت  کست ٍ

 ثجت هبلکیت
تبهیي اجتوبعی
سالهت
تَلذ
آهَصش
کبس
هذاسک ٍ گَاّیٌبهِّب ٍفبت 
ثبصًطستگی
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت ضْشی
سبیش
سخذاد سٍیذادی هطخص
فشاسسیذى صهبًی هطخص
تقبضبی گیشًذُ خذهت
سبیش :تَسظ سبیش دستگبّْب :داًطگبّْب  ،هَسسِ تحقیقبتی ٍاًجوي ّبی هشدم
تطخیص دستگبُ
ًْبد ٍ افشاد حقیقی ٍ حقَقی
فشم ضٌبسبیی اٍلیِ ٍ پشًٍذُ ثجتی اثش
ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ
دٌّذُ خذهت

 -1عٌَاى خذهت :فشایٌذ ثجت آثبسعجیعی دس فْشست آثبس هلی ٍ تعییي حشین
آى

 -2ضٌبسِ خذهت
( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ
یب استجبط ثب دیگش
دستگبُ ّب )

الکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
 ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
 دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
عٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
 هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
 استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
 ضْشستبًی
سبیش :اثالغ حکن
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّبی هَسدتجبدل
ؼیش
الکتشًٍیکی
ثشخظ
online

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

تْیِ حکن ثجتی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی


ؼیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی


ؼیشالکتشًٍیکی
 الکتشًٍیکی

www.doe.ir

اثالغ ثجت اثش  ،سعبیت اصَل حفبظت ٍ هذیشیت ثعذ اص اثالغ
ثجت اثش – سبصهبى هحیظ صیست
اثالغ ثجت اثش  ،سعبیت اصَل حفبظت ٍ هذیشیت ثعذ اص اثالغ
ثجت اثش – سازمان جنگلها
اثالغ ثجت اثش

www.frw.org
rc.majlis.ir
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ًبم دستگبُ دیگش

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ

خ
د
ه
ت

- www.mrud.ir

www.imo.org.ir

فیلذّبی

هجلػ






استعالم الکتشًٍیکی اگشاستعالم ؼیشالکتشًٍیکی
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 -7استجبعخذهت ثبسبیشسبهبًِ ّب (ثبًکْبی
اعالعبتی) دسدستگبُ

رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی
رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی


ؼیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

جْت احشاص اصبلت فشد
 جْت احشاص اصبلت هذسک
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
 سبیش( :تغجیق ثب استبًذاسدّبی
هَجَد)
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
عٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
 هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
 استبًی
ً جَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
 سبیش(:تغجیق ثب استبًذاسدّبی
هَجَد)
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

د
ی
گ
س


ؼیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ ثِ دستگبُ:
 هلی
 استبًی
 ضْشستبًی

 -9عٌبٍیي
فشایٌذّبی خذهت

ٍصاست کطَس

اثالغ ثجت اثش

وزارت علوم

ابالغ ثبت اثر

قَُ قضبییِ

اثالغ ثجت اثش

ٍصاست صٌعت ،هعذى ٍ
تجبست
 -1فشایٌذ ثجت آثبس عجیعی دس فْشست آثبس هلی
 -2فشایٌذ تعییي حشین آثبس تبسیخی عجیعی
-3
....

اثالغ ثجت اثش

ثشخظ
online
دستِای
()Batch

دیگش

هَسدتجبدل

(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

است ،استعالم تَسظ:

 دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
 دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ً -11وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

فشایٌذ ثجت آثبس عجیعی دس
فْشست آثبس هلی

فشایٌذ تعییي حشین آثبس
تبسیخی عجیعی

ًبم ًٍبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشثَط:

