بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -2ضىاسٍ خذمت10031088101

وام دستگاٌ اجشایی :اداسٌ ول ثثت احًال فاسس
وام دستگاٌ مادس :ساصمان ثثت احًال وطًس
ضشح خذمت

وًع خذمت

ماَیت خذمت
سغح خذمت
سيیذاد مشتثظ تا:
وحًٌ آغاص خذمت

 -4مطخػات خذمت

مذاسن الصم تشای اوجام
خذمت

گًاَی است مثىی تش ایىىٍ غاحة ضىاسىامٍ ساتمٍ اصدياج وذاضتٍ ي یا اصدياج يالع ضذٌ مىجش تهٍ جهذایی تهش اثهش
عالق ،فسخ وىاح ،تزل یا اومضاء مذت دس اصدياج مىمغع ي فًت َمسش ضذٌ تاضذ.دسخًاست وىىهذٌ گهًاَی تجهشد
غشفاً غاحة ضىاسىامٍ می تاضذ.
اتثاع ایشان
خذمت تٍ ضُشيوذان ()G2C
خذمت تٍ وسة ي واس()G2B
خذمت تٍ دیگشدستگاٌ َای ديلتی()G2G
وًع مخاعثیه

 -3اسائٍ دَىذٌ
خذمت

 -1عىًان خذمت :تعریف گواهی تجرد

تػذی گشی
استاوی

حاومیتی
سيستایی
ضُشی
مىغمٍ ای
ملی
وسة ي واس
ثثت مالىیت
تامیه اجتماعی
مالیات
آمًصش سالمت
تًلذ
َا
گًاَیىامٍ
ي
مذاسن
سایش
يفات
تاصوطستگی
اصدياج
تیمٍ
تاسیسات ضُشی
سخذاد سيیذادی مطخع
فشاسسیذن صماوی مطخع
تماضای گیشوذٌ خذمت
سایش... :
تطخیع دستگاٌ
 -2-1ضما می تًاویذ اص عشیك ایه ساماوٍ ي تا ولیه وشدن تش دومٍ “دسیافت فشم دسخًاست غذيس گًاَی
تجشد” دس صیش َمیه غفحٍ ،فشم دسخًاست سا تىمیل ي تٍ غًست الىتشيویىی تشای ساصمان ثثت احًال اسسال ي
ضماسٌ پیگیشی دسیافت وماییذ.
 -2-2اص ایه پس ضما می تًاویذ تا استفادٌ اص غفحٍ “پیگیشی” دس ساماوٍ ي ياسد ومًدن ضماسٌ پیگیشی،
يضعیت سسیذگی تٍ دسخًاست خًد سا پیگیشی وماییذ.
 -2-3پس اص آوىٍ گًاَی تجشد غادس گشدیذ ،پیامی مثىی تش غذيس آن دس غفحٍ “پیگیشی” ظاَش خًاَذ ضذ .
پس اص مطاَذٌ ایه پیام ،می تًاویذ تا َمشاٌ داضته مذاسن ریل ضخػاً تٍ اداسٌ ای وٍ دس صمان ثثت دسخًاست
تعییه وشدٌ ایذ ،مشاجعٍ ي گًاَی سا تحًیل تگیشیذ.
اغل ي تػًیش ولیٍ غفحات ضىاسىامٍ
اغل ي تػًیش واست ضىاسایی ملی
پشداخت َضیىٍ عثك تعشفٍ جاسی .
 -2-4تحًیل گًاَی مىًط تٍ عذم يجًد مغایشت تیه اعالعات مىذسج دس ضىاسىامٍ ي سًاتك سجلی مًجًد دس
ساصمان ثثت احًال وطًس خًاَذ تًد.
 -2-5تحًیل گًاَی تجشد ،غشفاً دس ثثت احًال امًس خاسجٍ تٍ آدسس تُشان – خیاتان امام خمیىی وثص ضیخ
َادی اوجام می گیشد.

 -5جضییات
خذمت

لًاویه ي ممشسات تاالدستی
آماس تعذاد خذمت گیشوذگان
متًسظ مذت صمان اسایٍ خذمت:

تًاتش
تعذادتاس مشاجعٍ حضًسی

سال
فػل
ماٌ
دس:
 500وفش خذمت گیشوذگان
مذت صمان الصم جُت اوجام واس  30دلیمٍ می تاضذ وٍ ضامل  10فعالیت می تاضذ.
فػل
ماٌ
 . . .تاس دس:
یىثاس تشای َمیطٍ

سال

َضیىٍ اسایٍ خذمت(سیال) تٍ
خذمت گیشوذگان

ضماسٌ حساب (َای) تاوىی

مثلغ(مثالغ)

پشداخت تػًست الىتشيویه

اتثاع ایشاوی
...

https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=78

روش ضشيست
مشاجعٍ
حضًسی

مشحلٍ تًلیذ خذمت
(فشایىذ داخل دستگاٌ یا
استثاط تا دیگش دستگاٌ َا )
دسمشحلٍ اسائٍ خذمت

الىتشيویىی

غیشالىتشيویىی

تلفه َمشاٌ (تشوامٍ واستشدی)
اسسال پستی (دسخػًظ اسسال واست)

ایىتشوتی (ماوىذ يتگاٌ دستگاٌ)
پست الىتشيویه
تلفه گًیا یا مشوض تماس پیام وًتاٌ
دفاتش پیطخًان
ضماسٌ لشاسداد ياگزاسی خذمات تٍ دفاتش پیطخًان:
عىايیه مطاتٍ دفاتش پیطخًان
سایش(تاروشوحًٌ دستشسی)
جُت احشاص اغالت فشد
جُت احشاص اغالت مذسن
وثًد صیشساخت استثاعی مىاسة
سایش :ویاص تٍ يجًد ساماوٍ مشتًعٍ
روش ضشيست
مشاجعٍ حضًسی

 -6وحًٌ دستشسی تٍ خذمت

روش ضشيست
مشاجعٍ حضًسی

دس مشحلٍ دسخًاست خذمت

روش ضشيست مشاجعٍ
حضًسی

دس مشحلٍ اعالع سساوی خذمت

-------وام ساماوٍ مشتًط تٍ خذمت دس غًست الىتشيویىی تًدن َمٍ یا تخطی اص آن:
-------سساوٍ استثاعی خذمت
وًع اسائٍ
مشاحل خذمت
تلفه َمشاٌ (تشوامٍ واستشدی)
ایىتشوتی (ماوىذ يتگاٌ دستگاٌ)
الىتشيویىی
اسسال پستی
پست الىتشيویه
تلفه گًیا یا مشوض تماس پیام وًتاٌ
سایش(تاروشوحًٌ دستشسی)
مشاجعٍ تٍ دستگاٌ:
جُت احشاص اغالت فشد
غیشالىتشيویىی
ملی
جُت احشاص اغالت مذسن
استاوی
وثًد صیشساخت استثاعی مىاسة
ضُشستاوی
سههایش :دسیافههت اعالعههات تههیص اص
مًاسد روش ضذٌ دس پًستال يصاست وطًس
تلفه َمشاٌ (تشوامٍ واستشدی)
ایىتشوتی (ماوىذ يتگاٌ دستگاٌ)
الىتشيویىی
اسسال پستی
پست الىتشيویه
تلفه گًیا یا مشوض تماس پیام وًتاٌ
دفاتش پیطخًان
ضماسٌ لشاسداد ياگزاسی خذمات تٍ دفاتش پیطخًان:
عىايیه مطاتٍ دفاتش پیطخًان
سایش(تاروشوحًٌ دستشسی)
مشاجعٍ تٍ دستگاٌ:
جُت احشاص اغالت فشد
غیشالىتشيویىی
ملی
جُت احشاص اغالت مذسن
استاوی
وثًد صیشساخت استثاعی مىاسة
ضُشستاوی
سایش :ویاص تٍ يجًد ساماوٍ مشتًعٍ
ایىتشاوتی (استفادٌ اص اتًماسیًن اداسی جُت اوجام
ایىتشوتی (ماوىذ دسگاٌ دستگاٌ)
الىتشيویىی
مىاتثات مشتًعٍ)
سایش(تاروشوحًٌ دستشسی)
پست الىتشيویه
اوجام تشسسی َای الصم ي عشح دس ومیسیًن مشتًعٍ
غیشالىتشيویىی

مشاجعٍ تٍ دستگاٌ:
ملی
استاوی
ضُشستاوی

-8استثاط خذمت تاسایش دستگاَُای دیگش
 -9عىايیه
فشایىذَای خذمت

وام دستگاٌ دیگش

وام ساماوٍ َای دستگاٌ
دیگش

فیلذَای
مًسدتثادل

استعالم الىتشيویىی اگشاستعالم غیشالىتشيویىی
مثلغ
است ،استعالم تًسظ:
(دسغًست
پشداخت
َضیىٍ)
تشخظ
online
دستٍای
()Batch

 -7استثاعخذمت تاسایش ساماوٍ َا
(تاوىُای اعالعاتی) دسدستگاٌ

تشخظ
online

فیلذَای مًسدتثادل

دستٍای
()Batch

وام ساماوٍ َای دیگش

استعالم الىتشيویىی

دستگاٌ
مشاجعٍ وىىذٌ
دستگاٌ
مشاجعٍ وىىذٌ
دستگاٌ
مشاجعٍ وىىذٌ

 -1دسیافت فشم دسخًاست غذيس گًاَی تجشد
 -2دسخًاست خًد سا پیگیشی

 -3اسائٍ فیص تاوىی مغاتك تعشفٍ جاسی
-4
 -10ومًداس استثاعی فشایىذَای خذمت
وام يوام خاوًادگی تىمیل وىىذٌ فشم:

تلفه:

استعالم
غیش
الىتشيویىی

پست الىتشيویه:

ياحذمشتًط:

