 -2شٌاسِ خذهت
(ايي قسوت تَسظ ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِسيضي مشَس تنويل هيشَد).

 -1عٌَاى خذهت :صدٍز هجَش تعَیض پالک خَدزٍّبی دٍلتی
 -3اسائِ
دٌّذُ
خذهت

ًام دستگاُ اجشايي :ادازُکل اهَز التصبدی ٍ دازایی
ًام دستگاُ هادسٍ :شازت اهَز التصبدی ٍ دازایی
هيیببشيد .دز ایيي خيدهت پي
ّدف ایي خدهت صدٍز هجَش تعَیض پالک اتَهبيلّبی دٍلتيی 

اش دزیبفيت

دزخَاست کتبی دستگبُ اجسایی ،هدازک الشم طبك چك ليست هسبَطِ اخر ٍ هَزد بسزسيی ليساز هيیگييسد .دز

ششح خذهت

ًبهِ هسبَطِ تْيِ ٍ تٌظين

صَزت پریسش هدازک ٍ زفع هَازد ًبلص ،هجَش تعَیض پالک صبدز هیشَد .سپ
گسدیدُ ٍ بِ ًْبدّبی هسبَطِ بِشسح شیس ازسبل هیشَد:
 -هعبًٍت زاٌّوبیی ٍ زاًٌدگی استبى

-4
هشخصات
خذهت

ًَع خذهت

□ خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
□ خذهت تِ مسة ٍ ماس ()G2B
 خذهت تِ ديگش دستگاُّاي دٍلتي ()G2G

هاّيت خذهت

 حامويتي

سغح خذهت

□ هلي
□ تَلذ

سٍيذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت

 -5جضييات
خذهت

کليِ دستگبّْبی دٍلتی ٍ ( ...بِغيس ًظبهی)

□ تصذيگشي
□ هٌغقِاي
□ آهَصش □ سالهت

 استاًي
□ هاليات □مسة ٍ ماس

□ تاسيسات شْشي

□ تيوِ

□ تقاضاي گيشًذُ خذهت

 فشا سسيذى صهاًي هشخص
□ سايش........... :

□ تشخيص دستگاُ

□ اصدٍاج

□ تاصًشستگي

□ شْشي
□ تاهيي اجتواعي
□ هذاسك ٍ گَاّيٌاهِ

□ سٍستايي
□ ثثت هالنيت
□ ٍفات

هذاسك الصم تشاي اًجام خذهت
قَاًيي ٍ هقشسات تاالدستي

آیيي ًبهِ خَدزٍّبی دٍلتی -الیحِ لبًًَی ًحَُ استفبدُ اش خَدزٍّبی دٍلتی ٍ فسٍش اتَهبيلّبی شاید

آهاس تعذاد خذهت گيشًذگاى

 ...خذهت گيشًذگاى دس:

هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت:

سِ زٍش

تَاتش

□ ينثاس تشاي ّويشِ

تعذاد تاس هشاجعِ حضَسي

دٍ ببز

□ هاُ

□ فصل

 ..............تاس دس □ :هاُ

 سايش

□ سخذاد سٍيذادي هشخص

دزخَاست دستگبُ اجسایی ٍ سٌد فسٍش خَدزٍ

ّضيٌِ اسايِ خذهت (سيال) تِ
خذهت گيشًذگاى

ً -6حَُ
دستشسي تِ
خذهت

ًَع
هخاعثيي

 حسة هَسد

□ سال

□ فصل

□ سال

 حسة هَسد

هثلغ (هثالغ)

شواسُ حسابّاي تاًني

پشداخت تصَست النتشًٍيني

ي

ي

□

ي

ي

□

ي

ي

□

آدسس دقيق ٍ هستقين دس ٍتگاُ دس صَست النتشًٍيني تَدى ّوِ يا تخشي اص آى
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست النتشًٍيني تَدى ّوِ يا تخشي اص آى:

ي

هشاحل خذهت

ًَع اسائِ

 النتشًٍيني

سساًِ استثاعي خذهت
 ايٌتشًتي(هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
□ پست النتشًٍيل
□ تلفي گَيا يا هشمض تواس
□ سايش (تا رمش ًحَُ دستشسي)

دس هشحلِ اعالعسساًي خذهت
□ غيشالنتشًٍيني

 النتشًٍيني

رمش ضشٍست
هشاجعِ حضَسي

□ تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
اسسال پستي
□ پيام مَتاُ

□ جْت احشاص اصالت فشد
□ جْت احشاص اصالت هذسك
□ ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
□ سايش:

□ ايٌتشًتي(هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
□ پست النتشًٍيل
□ تلفي گَيا يا هشمض تواس
□ دفاتش پيشخَاى

هشاجعِ تِ دستگاُ:
□ هلي
□ استاًي
□ شْشستاًي

□ تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
 اسسال پستي
□ پيام مَتاُ

شواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيشخَاى:

□ عٌاٍيي هشاتِ دفاتش پيشخَاى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

□ سايش (تا رمش ًحَُ دستشسي)
ً -6حَُ
دستشسي تِ
خذهت

□ غيشالنتشًٍيني

هشحلِ تَليذ خذهت (فشآيٌذ داخل دستگاُ يا
استثاط تا ديگش دستگاُّا)

 النتشًٍيني
□ غيشالنتشًٍيني

□ النتشًٍيني

رمش ضشٍست
هشاجعِ حضَسي

□ جْت احشاص اصالت فشد
□ جْت احشاص اصالت هذسك
□ ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
□ سايش:

□ ايٌتشًتي (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
□ پست النتشًٍيل

هشاجعِ تِ دستگاُ:
□ هلي
□ استاًي
□ شْشستاًي

 ايٌتشاًتي (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلي دستگاُ يا )ERP
□ سايش (تا رمش ًحَُ دستشسي)

رمش ضشٍست هشاجعِ
حضَسي
□ ايٌتشًتي(هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
□ پست النتشًٍيل
□ تلفي گَيا يا هشمض تواس
□ دفاتش پيشخَاى

ي
□ تلفي ّوشاُ (تشًاهِ ماستشدي)
□ اسسال پستي
□ پيام مَتاُ

شواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيشخَاى:

دس هشحلِ اسائِ خذهت

 غيشالنتشًٍيني

□ عٌاٍيي هشاتِ دفاتش پيشخَاى
□ سايش (تا رمش ًحَُ دستشسي) ﺷﺒﮑﻪ دوﻟﺖ
 جْت احشاص اصالت فشد
□ جْت احشاص اصالت هذسك
رمش ضشٍست
هشاجعِ حضَسي □ ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة

هشاجعِ تِ دستگاُ:
□ هلي
 استاًي
□ شْشستاًي

 -7استثاط
خذهت تا
سايش
ساهاًِّا

فيلذّاي هَسد
تثادل

تش خظ online

دستِاي Batch

ي

□

□

□

ًام ساهاًِ ّاي
دستگاُ ديگش

فيلذّاي هَسد
تثادل

هثلغ
(دس صَست
پشداخت ّضيٌِ)

استعالم النتشًٍيني
تش خظ
online

اگش استعالم
غيشالنتشًٍيني است،
استعالم تَسظ:

ي

ي

ي

□

ًام ساهاًِّاي ديگش
ي

ًام دستگاُ ديگش

استعالم النتشًٍيني

دستِاي
Batch

زاٌّوبیی ٍ
زاًٌدگی

 -8استثاط
خذهت تا
سايش
دستگاُّاي
ديگش
ادازُکل اهَال
دٍلتی

دستگبُ دزخَاست
کٌٌدُ

 دستگاُ

□ هشاجعِ مٌٌذُ

ي

ي

ي

□

□

 دستگاُ
□ هشاجعِ مٌٌذُ

سيستن اهَال
دٍلتی

کٌتسل اطالعبت

ي

□

□

 دستگاُ
□ هشاجعِ مٌٌذُ

ي

ي

ي

□

□

 دستگاُ
□ هشاجعِ مٌٌذُ

 .1دزیبفت دزخَاست کتبی اش دستگبُ اجسایی ٍ صدٍز دستَز بسزسی ٍ الدام بِ ادازُ اهَال
 -9عٌاٍيي
فشآيٌذّاي
خذهت

□

استعالم غيشالنتشًٍيني

 .2بسزسی ٍ اخر هدازک الشم اش دستگبُ دزخَاست کٌٌدُ
 .3صدٍز هجَش شوبزُگرازی ٍ هکبتبِ بب ًْبدّبی هسئَل شوبزُگرازی جْت الداهبت بعدی

ً -11وَداس استثاعي فشآيٌذّاي خذهت

