بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت :اسسبل پیشٌْبدات  ،اًتقبدات ٍ شکبیبت اص عشیق ٍة سبیت

 -2شٌبسِ خذهت

ًبم دستگبُ اجشایی :سبصهبى جْبد کشبٍسصی استبى سیستبى ٍ ثلَچستبى
ًبم دستگبُ هبدس :سبصهبى جْبد کشبٍسصی استبى سیستبى ٍ ثلَچستبى

ًَع خذهت

خذهت ثِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت ثِ کست ٍ کبس ()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب:

حبکویتی
هلی
تَلذ

 -4هشخصبت خذهت

ششح خذهت

ثشسسی پیشٌْبدات ٍ اًتقبدات ٍ شکبیبت هشدهی

ًحَُ آغبص خذهت
هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی
آهبس تعذاد خذهت گیشًذگبى
تَاتش
تعذاد ثبس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

تصذی گشی
استبًی

شْشی
تبهیي اجتوبعی

هٌغقِ ای
کست ٍ کبس
هبلیبت
آهَصش
س
ال
م
ت
هذاسک ٍ گَاّیٌبهْْب ٍفبت
ثبصًشستگی
اصدٍاج
تبسیسبت شْشی
ة
ی
م
ُ
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهبًی هشخص
تقبضبی گیشًذُ خذهت
سبیش... :
تشخیص دستگبُ
ششح هَضَع دس سبیت ٍ اسسبل هستٌذات

سٍستبیی
ثجت هبلکیت

سبیش

عشح تکشین اسثبة سچَع
 . . .خذهت گیشًذگبى دس:
آًالیي
یکجبس ثشای ّویشِ
هجلغ(هجبلغ)
سایگبى

هبُ

سٍصاًِ

فصل

دس صَست ًیبص

سبل
هبُ

فصل

شوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی

سبل
پشداخت ثصَست الکتشًٍیک

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى

ً -6حَُ
دستشسی ثِ
خذهت

 -5جضییبت خذهت

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

www.sb-agrijahad.ir
سسبًِ استجبعی خذهت

الکتشًٍیکی
غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

 -7استجبط خذهت ثب سبیش سبهبًِ ّب
(ثبًکْبی اعالعبتی) دس دستگبُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیشخَاى:
عٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصبلت فشد
جْت احشاص اصبلت هذسک
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش:
فیلذّبی هَسدتجبدل

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

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

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ ثِ دستگبُ:
هلی
استبًی
شْشستبًی
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی

ثشخظ
online

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الکتشًٍیکی

دستْبی
()Batch

دس هشحلِ اعالع سسبًی خذهت

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیشخَاى:
عٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش (ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

-8استجبط خذهت ثب سبیش دستگبّْبی دیگش
 -9عٌبٍیي
فشایٌذّبی خذهت

ثشخظ
online
دستْبی
()Batch

ًبم دستگبُ دیگش

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هجلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگبُ
ًذاسد
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -1دسخَاست عضَیت دس سبهبًِ ٍ ثجت هشخصبت فشدی
 -2اسائِ پیشٌْبد  ،اًتقبد یب شکبیت ٍ اسسبل هستٌذات ٍ دسیبفت کذ سّگیشی

 -3ثشسسی تَسظ هذیشیت اسصیبثی عولکشد ٍ پبسخگَیی ثِ شکبیبت ٍ اسجبع ثِ کبسشٌبس هسئَل جْت ثشسسی ٍ اظْبس ًظش
 -4تبئیذ پبسخ تَسظ هذیشیت اسصیبثی عولکشد ٍ پبسخگَیی ثِ شکبیبت ٍ اسجبع ثِ ٍة سبیت جْت هشبّذُ پبسخ
ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
دسخَاست عضَیت دس سبهبًِ ٍ ثجت هشخصبت فشدی

اسائِ پیشٌْبد  ،اًتقبد یب شکبیت ٍ اسسبل هستٌذات ٍ دسیبفت کذ سّگیشی

بزرسی موضوع توسط مذیزیت ارسیببی عملکزد و پبسخگویی به شکبیبت

ارجبع به کبرشنبس مسئول جهت بزرسی و اظهبر نظز

بزرسی توسط کبرشنبسبن مزتبط و تهیه پبسخ

ارجبع پبسخ جهت تبئیذ به مذیزیت ارسیببی و عملکرد و پبسخگویی به شکبیبت

تبئیذ پبسخ و مجوس مشبهذه پبسخ بزای کبربز
مذکور
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:
054-33229381

پست الکتشًٍیک:
tbsb@sb-agrijahad.ir

ٍاحذ هشثَط :اداسُ آهبس ٍ فٌبٍسی ٍ تجْیض شجکِ
سبصهبى جْبد کشبٍسصی استبى سیستبى ٍ
ثلَچستبى

