بسمٍ تعالی

ضمیمٍ 1

فرم شىاسىامٍ خدمت دستگاٌ اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت :ساهاًذّی تِ اسىاى عشایش
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وشَس تىویل هی شَد).

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى اهَس عشایش ایشاى
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد وشاٍسصی
ششح خذهت

اوجام اقدامات الزم براي اسكان عشایر كٍ مًجب حفظ  ،بُبًد ي تًسعٍ فعالیت َاي اقتصادي ي
اجتماعی ي خصًصاً ایجاد اشتغال ( كار مًلد) ي احداث حداقل تاسیسات زیر بىایی الزم ي مسكه
مىاسب براي عشایر شدٌ بٍ گًوٍ اي كٍ مىجربٍ افسایش درآمد ي ارتقاء سطح زودگی عسایر شًد.

 -4هشخصات خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

تصذی گشی
استاًی

حاوویتی
عشایشی
سٍستایی
شْشی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
ًتایج هغالعات اًجام شذُ ،اخز هجَص ّای الصم اص دستگاّْای ریشتظ  ،دسیافت هستٌذات َّیتی عشایش
اساسٌاهِ ساصهاى اهَس عشایش ایشاى ،آئیي ًاهِ ساهاًذّی عشایش ،لَاًیي تشًاهِ ٍ تَدجِ ای
خذهت گیشًذگاى دس:

 5555خاًَاس
 5سال
یىثاس تشای ّویشِ تشای ّش خاًَاس
هثلغ(هثالغ)

هاُ

فصل

سال

 . . .تاس دس:

هاُ

شواسُ حساب (ّای) تاًىی

فصل

سال

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

ً -6حَُ
دستشسی تِ
خذهت

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

عشایش

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

www.
سساًِ استثاعی خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
 -7استثاط خذهت تا سایش
ساهاًِ ّا (تاًىْای
اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

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

غیشالىتشًٍیىی

اخز هجَص ّای الصم

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل
روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الىتشًٍیىی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استعالم
استعالم الىتشًٍیىی
غیش
الىتشًٍیىی
تشخظ
online

غیشالىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

دستِای
()Batch

الىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ٍصاست ًیشٍ
ساصهاى حفاظت اص هحیظ
صیست
ساصهاى جٌگلْا ٍ هشاتع ٍ
آتخیض داسی
اهَس اساضی
ٍصاست ساُ ٍ شْش ساصی

ٍصاست وشَس

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

-1انجام مطالعات در محدوده مورد نظر

 -2اخز هجَص ّای الصم
 -3تسغیح اساضی وشاٍسصی
 -4تاهیي آب آشاهیذًی سالن
 -5تاهیي آب وشاٍسصی
ٍ -6اگزاسی اهىاًات ٍ اساضی تِ عشایش

اخز هجَص ّای
آب ٍ تشق
اخز هجَص

تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استعالم الىتشًٍیىی اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

اخز هجَص صهیي

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

دسیافت هجَص
اساضی وشاٍسصی
ّواٌّگی تشای
احذاث سایت
اسىاى
اخز وذ سٍستای
تشای واًَى

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

