بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1

ًام دستگاُ اجشایی :ضشکت آب هٌغقِ ای هاصًذساى
ًام دستگاُ هادس :ضشکت هذیشیت هٌاتع آب ایشاى
ضشح خذهت

 -4هطخصات خذهت

ًَع خذهت

هاّيت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًيي ٍ هقشسات تاالدستی

 -5جضیيات خذهت

آهاس تعذاد خذهت گيشًذگاى

هعشفی هتقاضياى تِ ساصهاى جْاد کطاٍسصی جْت آتياسی تحت فطاس ٍ پَضص اًْا
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

ًَع هخاعثيي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

-1عٌَاى خذهت :تشسسی دسخَاست توذیذ پشٍاًِ تْشُ تشداسی اص آب ّای  -2ضٌاسِ خذهت)13121447121( :
سغحی ٍاحذّای آتضی پشٍسی

تصذی گشی
استاًی

حاکويتی
سٍستایی
ضْشی
هٌغقِ ای
هلی
کسة ٍ کاس
ثثت هالکيت
تاهيي اجتواعی
هاليات
سالهت
آهَصش
تَلذ
ّا
گَاّيٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تيوِ
تاسيسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
فشاسسيذى صهاًی هطخص
تقاضای گيشًذُ خذهت
سایش... :
تطخيص دستگاُ
کپی تشاتش اصل گَاّی تاسيس(تشای ضشکت ّا ٍ هالکيي حقَقی).

هاُ

خذهت گيشًذگاى دس:

فصل

سال

هتَسظ هذت صهاى اسایِ
خذهت:

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گيشًذگاى

تاس دس:

یکثاس تشای ّويطِ
هثلغ(هثالغ)
ٍاتستِ تِ ًشخ هصَب

ضواسُ حساب (ّای) تاًکی
2165185114119

هاُ

فصل

پشداخت تصَست الکتشًٍيک

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍيکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
هشاحل خذهت
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقيق ٍ هستقين خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍيکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

ًَع اسائِ
الکتشًٍيکی

سال

سساًِ استثاعی خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍيک
پيام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الکتشًٍيکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍيک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فيلذّای هَسدتثادل

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استعالم
استعالم الکتشًٍيکی
غيش
الکتشًٍيکی

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فيلذّای
هَسدتثادل

-

-

استعالم الکتشًٍيکی اگش استعالم غيشالکتشًٍيکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

غيشالکتشًٍيکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پيام کَتاُ

تشخظ
online

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غيشالکتشًٍيکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

هشحلِ تَليذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الکتشًٍيکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غيشالکتشًٍيکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍيکی

دستِای
()Batch

غيشالکتشًٍيکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍيک
پيام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍيک

هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

-1
-2
-3
....

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکويل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الکتشًٍيک:

ٍاحذ هشتَط:

