ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت :پشداخت اعتثاسات اختظاطی ٍ خاًِّای

 -2ضٌاسِ خذهت11111131111 :

 -3اسائِ

نام دستگاه اجرایی :اداره کل امور اقتصادی ودارایی خوزستان -اداره خسانه
خذهت

دٌّذُ

ساصهاًی

نام دستگاه مادر :وزارت امور اقتصادی و دارایی
ضشح خذهت



ثثت هثلػ اعتثاس پیش تیٌی شذُ دسآهذّای اختظاطی دستتااّْای ارشایتی دس استتاى ٍ
ششکتْای دٍلتی هستقش دس استاى



دسیافت دسخَاست ٍرِ ّای سسیذُ اص ریحساتی ّا ٍ ششکتْای دٍلتی هغتات دسخَاستت
ٍرِ تا هقشسات هشتَعِ ٍ کٌتشل هثالػ ٍطَلی دسآهذ اختظاطی ٍ ششکتْای دٍلتی تا اعتثاس
پیش تیٌی شذُ



کٌتشل تاًهیي اعتثاس شذى دسخَستْای اسسالی اص ریحساتیْا ٍ ششکتْای دٍلتی



پشداخت دسخَاست ٍرِّای سسیذُ اص ریحساتاى دستااُّای ارشایی ٍ ششکتّا دس طَست
داشتي هَرَدی دس حذ اعتثاس هظَب



طذٍس اعالهیِ ّای اًتقال ٍرِ اص حساب توشکض ٍرَُ دسآهتذّای اختظاطتی ٍ شتشکتْای
دٍلتی تحساتْای پشداخت هشتَعِ

 -4هطخصات خذهت

خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C

دستگاّْا دٍلتی ٍضشوت ّای دٍلتی هطوَل

دٍلتی()G2G
تصذی گشی

هاّیت خذهت

حاوویتی

سغح خذهت

هلی

هٌغمِ ای

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

سالهت

استاًی
هالیات

آهَصش

وسة ٍ

سٍستایی

ضْشی

ثثت هالىیت

تاهیي اجتواعی

واس
اصدٍاج

تاصًطستگی

تاسیسات ضْشی

تیوِ

تماضای گیشًذُ

فشاسسیذى صهاًی هطخص

هذاسن ٍ

ٍفات

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت

خذهت
تطخیص دستگاُ
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی

سایش... :

دسخَاست ٍجِ دستگاُ اجشایی تِ اهضای ریحساب

سخذاد سٍیذادی هطخص

سایش

آهاس تعذاد خذهت

 . 111 .خذهت گیشًذگاى

هاُ

سال

فصل

گیشًذگاى
 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ

یه سٍص

خذهت:
تَاتش

هتغیش . . .تاس دس:

یىثاس تشای ّویطِ

هاُ

سال

فصل

تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)

هثلغ(هثالغ)

ضواسُ حساب (ّای) تاًىی

-

-

-

-

-

-

تِ خذهت گیشًذگاى

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
www.kz.mefa.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی
اص آى:
ًَع اسائِ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

پیام وَتاُ

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
غیشالىتشًٍیىی

الىتشًٍیىی
دس هشحلِ دسخَاست خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

پست الىتشًٍیه

روش ضشٍست

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

هشاجعِ حضَسی

هشاحل خذهت

سساًِ استثاعی خذهت

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(اتَهاسیَى اداسی)

روش ضشٍست

سایش:

ضْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

دستگاُ ّا )

روش

الىتشًٍیىی

ضشٍست

غیشالىتشًٍیىی

هشاجعِ

پست الىتشًٍیه

سایش (تاروشًحَُ دستشسی)
-دسخَاست ٍرِ تِ اهضاء ریحساب

-2اتالغ اعتثاس ( اتتذای سال ٍ دس طَست تغییش اعتثاس )

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

-

-

-

-

-

-

-

-

استعالم الىتشًٍیىی
تشخظ

خذهت

تا سایش

دستگاّ

ّای

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

الىتشًٍیىی

دیگش

-8

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ حضَسی

روش ضشٍست

سایش(ساهاًِ تاًىَاسُ)

online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا

پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى

غیشالىتشًٍیىی

استثاط

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

(تاًىْای اعالعاتی) دس دستگاُ

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP

دستِای

هشحلِ تَلیذ خذهت

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

()Batch

(فشایٌذ داخل دستگاُ

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

حضَسی

یا استثاط تا دیگش

الىتشًٍیىی

هشاجعِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

استعالم
غیش
الىتشًٍی
وی

اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی
است ،استعالم تَسظ:

ّضیٌِ)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تشخظ

online
دستِای

پشداخت

()Batch

ت

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

 -2پشداخت دسخَاست ٍرِّای سسیذُ اص ریحساتاى دستااُّای ارشایی ٍ ششکتّا دس طَست داشتي هَرَدی دس حذ اعتثاس
هظَب

خذهت

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای

-1دسیافت دسخَاست ٍجِ

 -3طذٍس اعالهیِ اًتقال ٍرِ ٍ اسسال آى تِ دستااُّای ارشایی
....

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
اخذ درخٌاست ًجو اس
دستگاه

اداره خشانو
کنتزل فزم درخٌاست با سیستن خشانو

اداره خشانو

آیا درخٌاست
ًجو قابل
پزداخت است

عٌدت بو دستگاه

اداره خشانو
ثبث سیستن ً ارسال جيت صذًر چک

اداسُ خضاًِ
صذٍس اعالهیِ اًتمال ٍجِ

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

بسمه تعالی
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فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت11111111111 :

 -1عٌَاى خذهت :استشداد ٍرَُ اضافِ دسیافتّا ،اشتثاُ

 -3اسائِ

نام دستگاه اجرایی :اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان -اداره خسانه
خذهت

دٌّذُ

ٍاسیضی ٍ راتِ رایی دس حساب دسآهذ

نام دستگاه مادر :وزارت امور اقتصادی و دارایی
ضشح خذهت

طذٍس هجَص استشداد اضافِ دسیافتّا ،اشتثاُ ٍاسیضی ٍ راتِ رایی دس حساب دسآهذ


دسیافت ًاهِ دسخَاست استشداد ٍرِ اص سَی ریحساب دستااُ هشتَعِ



تشخیض ًَع استشداد شاهل اشتثاُ ٍاسیضی  ،اضافِ ٍاسیضی ٍ راتجایی حساب



کٌتشل دسخَاست شاهل:
o

تشسسی ًاهِ هغات تا فشم استشداد

o

کٌتشل اهضای هجاص اص سَی ریحساب

o

هغاتقت هثلػ دسخَاستی تا هذاسک پیَست تِ عَسیکِ هثلػ دسخَاستی تا روع
فیشْای ٍاسیضی هغاتقت داشتِ تاشذ.

o

اطل فیشْای ٍاسیضی هشتَط تِ طاحة حساب هی تایست ضویوِ گشدد

o

تشسسی حساب اشتثاُ ٍاسیضی ٍ حساب رْت استشداد ٍرِ ٍ تشخیض ایٌکِ کذام
یک اص حساتْا هی تایست اص خَد حساب ٍ کذام یک اص حساب خضاًِ هعیي کِ

ًَع خذهت



ثثت ًاهِ دس سیستن ٍ اسسال رْت اًجام اهضاّای هجاص اص سَی خضاًِ هعیي



ثثت هْش تشرستِ ٍ اسسال ًاهِ تِ تاًک



طذٍس اعالهیِ اًتقال ٍرِ ٍ تحَیل تِ دستااُ هشتَعِ

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای

تواهی دستااّْای دٍلتی هشوَل

ًَع هخاعثیي

 -4هطخصات خذهت

شاهل حساتْای استاًی  ،هلی ٍ هتفشقِ هی تاشذ ،تشگشت دادُ شَد.

دٍلتی()G2G
تصذی گشی

هاّیت خذهت

حاوویتی

سغح خذهت

هلی

هٌغمِ ای

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

سالهت

استاًی
هالیات

آهَصش

وسة ٍ

سٍستایی

ضْشی

ثثت هالىیت

تاهیي اجتواعی

واس
اصدٍاج

تاصًطستگی

تاسیسات ضْشی

تیوِ

تماضای گیشًذُ

فشاسسیذى صهاًی هطخص

هذاسن ٍ

ٍفات

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت

خذهت

سخذاد سٍیذادی هطخص

سایش

سایش... :

تطخیص دستگاُ
هذاسن الصم تشای اًجام

ًاهِ دسخَاست اص سَی ریحساب دستگاُ هشتَعِ -اصل فیص ٍاسیضی ٍ سایش هذاسن جْت اثثات اضتثاُ یا

خذهت

اضافِ ٍاسیضی

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
هتغیش ٍ غیش لاتل پیص تیٌی خذهت گیشًذگاى دس:

آهاس تعذاد خذهت

هاُ

سال

فصل

گیشًذگاى
 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ

یه سٍص

خذهت:
تَاتش

 . . .تاس دس:

یىثاس تشای ّویطِ

هاُ

سال

فصل

تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)
تِ خذهت گیشًذگاى

ضواسُ حساب (ّای) تاًىی

هثلغ(هثالغ)
1

-

-

-

...

-

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
http://kz.mefa.gov.ir

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی
ًَع اسائِ

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

پیام وَتاُ

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست

هشاحل خذهت

سساًِ استثاعی خذهت

هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

اص آى:

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

الىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس
دس هشحلِ دسخَاست خذهت

ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى

هشاجعِ حضَسی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

روش

ضشٍست

هشاجعِ

حضَسی

پست الىتشًٍیه
غیشالىتشًٍیىی

سایش (تاروشًحَُ دستشسی)
دسخَاست هی تایست اصل ًاهِ تا اهضای ریحساب تاضذ
اصل فیص ّا ٍ هذاسن پیَست هی تایست ضویوِ گشدد.

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى

 -7استثاط خذهت

روش ضشٍست

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

فیلذّای هَسدتثادل

استعالم الىتشًٍیىی
تشخظ

هشاجعِ حضَسی

سایش(ساهاًِ تاًىَاسُ)

online

تا سایش ساهاًِ ّا

پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى

غیشالىتشًٍیىی

(تاًىْای اعالعاتی)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

دس دستگاُ

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا

)ERP

الىتشًٍیىی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

هشاجعِ تِ دستگاُ:

دستِای

استثاط تا دیگش دستگاُ ّا )

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست

سایش(اتَهاسیَى اداسی)

()Batch

هشحلِ تَلیذ خذهت

پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى

غیشالىتشًٍیىی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)

استعالم
غیش
الىتشًٍی
وی

-

-

-

-

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

الىتشًٍیىی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پشداخت
ّضیٌِ)

تشخظ

ت

online
دستِای

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم

اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی
است ،استعالم تَسظ:
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

-

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ

 -1دسیافت ًاهِ دسخَاست استشداد ٍرِ
 -2کٌتشل دسخَاست شاهل تشسسی هثلػ تا فیشْای پیَست ٍ کٌتشل حساب اشتثاُ ٍاسیضی ٍ استشداد ٍ کٌتشل اهضای هجاص
 -3ثثت ًاهِ دس سیستن ٍ اسسال رْت اًجام اهضاّای هجاص

خذهت

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای

هشاجعِ وٌٌذُ

-1ثثت هْش تشرستِ ٍ اسسال ًاهِ تِ تاًک
 -5طذٍس اعالهیِ اًتقال ٍرِ

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

شزًع

اداره خشانو
دریافت درخٌاست ًجو استزداد

اداره خشانو
کنتزل درخٌاست

اداره خشانو
آیا درخٌاست ًجو ً
هذارک پیٌست کاهل ً
هبلغ قابل پزداخت است؟

خیز

عٌدت بو دستگاه
جيت اصالح
درخٌاست یا
تکویل هذارک

بلی
اداره خشانو
ثبت در سیستن ً انجام اهضاىای هجاس ً
ارسال بو بانک

اداره خشانو
صذًر اعالهیو انتقال ًجو

پایاى

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی :اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان -اداره خسانه
خذهت

 -3اسائِ

 -1عٌَاى خذهت :تأییذیِ ٍطَل دسآهذّا ی عوَهی

دٌّذُ

 -2ضٌاسِ خذهت11111155111 :

نام دستگاه مادر :وزارت امور اقتصادی و دارایی
ضشح خذهت

طذٍس تاییذیِ دسآهذّا(فشم )6


دسیافت ًاهِ تاییذیِ دسآهذّای ٍطَلی اص سَی ریحساب دستااُ هشتَعِ



کٌتشل تاییذیِ شاهل هَاسد صیش هی تاشذ:
o

تشسسی ًاهِ کِ هی تایست هغات تا فشم تاییذیِ دسآهذّا تاشذ

o

تشسسی کذّای دسآهذی ،ششح ٍ شواسُ حساتْا ٍ هثالػ ٍطَلی کِ کذّای
دسآهذی هیثایست هغات تا کذّای تَرِ هظَب تَدُ ٍ ششح ٍ شواسُ حساتْا
هغات تا حساتْای دسآهذی هشتثظ تا کذّای هزکَس ٍ هثلػ ٍطَلی آى ًیض هغات

ًَع خذهت

o

کٌتشل اهضای هجاص اص سَی ریحساب

o

اختظاص کذ تستاًکاسی تِ هثالػ ٍطَلی دس ّش حساب دسآهذی



اًجام اهضاّای هجاص خضاًِ هعیي



تحَیل یک ًسخِ اص تاییذیِ تِ دستااُ هشتَعِ ٍ تایااًی ًسخِ دٍم دس خضاًِ هعیي

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای

تواهی دستااّْای دٍلتی هشوَل

ًَع هخاعثیي

 -4هطخصات خذهت

تا هیضاى دسآهذ ٍطَلی تاشذ.

دٍلتی()G2G
تصذی گشی

هاّیت خذهت

حاوویتی

سغح خذهت

هلی

هٌغمِ ای

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

سالهت

استاًی
هالیات

آهَصش

وسة ٍ

سٍستایی

ضْشی

ثثت هالىیت

تاهیي اجتواعی

واس
اصدٍاج

تاصًطستگی

تاسیسات ضْشی

تیوِ

تماضای گیشًذُ

فشاسسیذى صهاًی هطخص

هذاسن ٍ

ٍفات

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت

خذهت
تطخیص دستگاُ

سایش... :

سخذاد سٍیذادی هطخص

سایش

هذاسن الصم تشای اًجام

ًاهِ تاییذیِ اص سَی ریحساب دستگاُ هشتَعِ -اعالم وذّای دسآهذی ٍ ضواسُ حساتْا ٍ هثالغ ٍاسیضی تِ

خذهت

حساب خضاًِ

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت

هاُ

 41دستگاُ خذهت گیشًذگاى دس:

سال

فصل

گیشًذگاى
 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ

یه سٍص

خذهت:
تَاتش

 . . .تاس دس :هاُ

یىثاس تشای ّویطِ

فصل

سال

تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)
تِ خذهت گیشًذگاى

ضواسُ حساب (ّای) تاًىی

هثلغ(هثالغ)

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

1
-

-

...

-

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
WWW.kz.mefa.gov.ir

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی
ًَع اسائِ

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

پیام وَتاُ

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست

هشاحل خذهت

سساًِ استثاعی خذهت

هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

اص آى:

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الىتشًٍیىی

تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى

هشاجعِ حضَسی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

روش

ضشٍست

هشاجعِ

حضَسی

پست الىتشًٍیه
غیشالىتشًٍیىی

سایش (تاروشًحَُ دستشسی)
دسخَاست هی تایست اصل ًاهِ تا اهضای ریحساب تاضذ.

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى

روش ضشٍست

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

فیلذّای هَسدتثادل

استعالم الىتشًٍیىی
تشخظ

هشاجعِ حضَسی

سایش(اتَهاسیَى اداسی)

online

 -7استثاط خذهت

پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى

غیشالىتشًٍیىی

تا سایش ساهاًِ ّا

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

(تاًىْای اعالعاتی)

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا

)ERP

پست الىتشًٍیه

ًام ساهاًِ ّای دیگش

هشاجعِ تِ دستگاُ:

دستِای

استثاط تا دیگش دستگاُ ّا )

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست

سایش(اتَهاسیَى اداسی)

الىتشًٍیىی

دس دستگاُ

پیام وَتاُ

()Batch

هشحلِ تَلیذ خذهت

اسسال پستی

ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:

غیشالىتشًٍیىی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)

استعالم
غیش
الىتشًٍی
وی

-

-

-

-

-

-

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ًام دستگاُ دیگش

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

الىتشًٍیىی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پشداخت
ّضیٌِ)

تشخظ

ت

online
دستِای

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم

اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی
است ،استعالم تَسظ:
()Batch

-

-

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ

 -1دسیافت ًاهِ تاییذیِ دسآهذّای ٍطَلی
 -2تشسسی ًاهِ هغات تا فشم تاییذیِ دسآهذّا
 -3تشسسی کذّای دسآهذی ،ششح ٍ شواسُ حساتْا ٍ هثالػ ٍطَلی

خذهت

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای

هشاجعِ وٌٌذُ

 -4اًجام اهضاّای هجاص خضاًِ هعیي
 -5تحَیل یک ًسخِ اص تاییذیِ تِ دستااُ هشتَعِ ٍ تایااًی ًسخِ دٍم

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

شزًع

اداره خشانو
دریافت تاییذیو ًصٌل درآهذ

اداره خشانو
کنتزل درخٌاست

اداره خشانو
آیا کذىای درآهذی ً شواره
دساب ىا ً هبالغ ًاریشی
صذیخ هیباشذ؟

خیز

عٌدت بو دستگاه
جيت اصالح
درخٌاست یا تکویل
هذارک

بلی
اداره خشانو
انجام اهضاىای هجاس

اداره خشانو
تذٌیل یک نسخو تاییذیو بو دستگاه هزبٌطو

پایاى

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -3اسائِ

نام دستگاه اجرایی :اداره کل امور اقتصادی ودارایی خوزستان -اداره خسانه
خذهت

دٌّذُ

 -1عٌَاى خذهت :دسیافت ٍ پشداخت سپشدُ دستااّْای ارشایی

 -2شٌاسِ خذهت11111116111

نام دستگاه مادر :وزارت امور اقتصادی و دارایی
ضشح خذهت

جْت صذٍس تاییذیِ یىسالِ سپشدُ ٍ یا تاییذیِ ّای سپشدُ هشتَط تِ تغییشٍ تحَل ریحساتاى فشم تىویل
ضذُ تاییذیِ وِ تَسظ دستگاّْای اجشایی تْیِ ٍ تٌظین گشدیذُ است اص ًظش صحت اسلام هٌذسج دس
تاییذیِ ٍ اهضاء  ،تا اعالعات سیستن سپشدُ خضاًِ هعیي تغثیك دادُ ضذُ ٍ دس صَست صحت تَسظ
واسضٌاس ٍاحذ سپشدُ ٍ سییس لسوت خضاًِ ٍ هعاٍى ًظاست هالی تاییذ ٍ تِ دستگاُ عَدت هی گشدد .
ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای

 -4هطخصات خذهت

دٍلتی()G2G
تصذی گشی

هاّیت خذهت

حاوویتی

سغح خذهت

هلی

هٌغمِ ای

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

سالهت

استاًی
هالیات

آهَصش

وسة ٍ

سٍستایی

ضْشی

ثثت هالىیت

تاهیي اجتواعی

واس
اصدٍاج

تاصًطستگی

تاسیسات ضْشی

تیوِ

تماضای گیشًذُ

فشاسسیذى صهاًی هطخص

هذاسن ٍ

ٍفات

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت

خذهت
تطخیص دستگاُ
هذاسن الصم تشای اًجام

سایش... :

دسخَاست تاییذیِ تَسظ دستگاُ اجشایی

خذهت

 -5جضییات خذهت

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت

 251خذهت گیشًذگاى دس:

گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ
خذهت:

 1سٍص

هاُ

فصل

سال

سخذاد سٍیذادی هطخص

سایش

تَاتش

 251تاس دس:

یىثاس تشای ّویطِ

هاُ

فصل

سال

تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)

هثلغ(هثالغ)

ضواسُ حساب (ّای) تاًىی

-

-

-

-

...

-

تِ خذهت گیشًذگاى

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
www.kz.mefa.gov.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی
اص آى:
ًَع اسائِ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

پیام وَتاُ

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
غیشالىتشًٍیىی

الىتشًٍیىی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

پست الىتشًٍیه

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس
دس هشحلِ دسخَاست خذهت

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست

سایش(اتَهاسیَى اداسی)
هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

پست الىتشًٍیه

روش ضشٍست

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

هشاجعِ حضَسی

هشاحل خذهت

سساًِ استثاعی خذهت

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ضشٍست

روش

الىتشًٍیىی

هشاجعِ

پست الىتشًٍیه
غیشالىتشًٍیىی

سایش (تاروشًحَُ دستشسی)

فشم تاییذُ ٍطَل ٍ استشداد سپشدُ .

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس
دسهشحلِ اسائِ خذهت

ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

-

-

-

-

-

-

-

-

استعالم الىتشًٍیىی

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

الىتشًٍیىی

-

-

پشداخت
ّضیٌِ)
-

-

تشخظ

ت

online
دستِای

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم

استعالم
غیش
الىتشًٍی
وی

اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی
است ،استعالم تَسظ:
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای

هشاجعِ تِ دستگاُ:

تشخظ

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ حضَسی

روش ضشٍست

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)

online

دیگش

پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى

غیشالىتشًٍیىی

(تاًىْای اعالعاتی) دس دستگاُ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)

دستِای

هشحلِ تَلیذ خذهت

)ERP

()Batch

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا

الىتشًٍیىی

حضَسی

استثاط تا دیگش دستگاُ ّا )

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

-

-

-

-

-

-

-

-

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

هشاجعِ وٌٌذُ
ٍ -1طَل فشم تاییذیِ
 -2کٌتشل تاییذیِ
 -3تاییذ فشم ٍ عَدت تِ دستااُ
....

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
شروع

اداره خزانه
دریافت فرم تاییدیه سپرده

اداره خزانه

کنترل فرم تاییدیه

اداره خزانه
آیا ارقام مندرج در فرم با

خیش

اطالعات سیستم خزانه

تلِ
اداره خزانه

تایید فرم تاییدیه و ارسال به رییس خزانه
معین جهت امضاء

اداره خزانه
ارسال به معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین جهت امضا

پایان

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

عودت جهت اصالح

بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت11111131111 :

 -3اسائِ

نام دستگاه اجرایی :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان -اداره خسانه
خذهت

دٌّذُ

 -1عٌَاى خذهت :پشداخت حمَق واسوٌاى دٍلت

نام دستگاه مادر :وزارت امور اقتصادی و دارایی
ضشح خذهت

اتتذا دسخَاست ٍجِ حمَق دسیافت هی ضَد .دسخَاست اص ًظشی ضىلی ٍ اهضای ریحساب هَسد تشسسی
لشاس هی گیشد .تاییذّای هاّْای گزضتِ ساصهاى تاهیي اجتواعی ،تیوِ خذهات دسهاًی ،ساصهاى تاصًطستگی
ٍ اهَس هالیاتی دسیافت ٍ هَسد تشسسی لشاس هی گیشد .هثالغ خشٍجی حاصل اص دیسىت حمَق تا دسخَاست
ٍجِ ریحساب هغاتمت دادُ هی ضَد .دس صَست صحیح تَدى لیست ثثت هی ضَد ،دس غیش ایٌصَست
هَاسد خغا تفْین ٍ دسخَاست تِ ّوشاُ دیسىت عَدت دادُ هی ضَد.
تخصیص دسیافتی اص ساصهاى هذیشیت ٍ خضاًِ داسی ول ثثت هی ضَد.
پس اص آى فایل تاًه حمَق دستگاّْای هلی ٍ استاًی آهادُ هی ضَد .خالصِ پشداخت حمَق تِ ّوشاُ
دیسىت تحَیل ٍاحذ دسیافت ٍ پشداخت هی ضَد.
خالصِ پشداخت وسَسات لاًًَی دستگاّْای استاًی ٍ هلی صادس ٍ تحَیل ٍاحذ دسیافت ٍ پشداخت هی
ضذ.

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای

دستگاّْای دٍلتی استاًی ٍ هلی

ًَع هخاعثیي

 -4هطخصات خذهت

ضَد .پس اص اًجام ایي واس گضاسضْای هختلف ٍ تاییذیِ ّای پشداخت تحَیل دسخَاست وٌٌذگاى خَاّذ

دٍلتی()G2G
تصذی گشی

هاّیت خذهت

حاوویتی

سغح خذهت

هلی

هٌغمِ ای

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

سالهت

استاًی
هالیات

آهَصش

وسة ٍ

سٍستایی

ضْشی

ثثت هالىیت

تاهیي اجتواعی

واس
اصدٍاج

تاصًطستگی

تاسیسات ضْشی

تیوِ

تماضای گیشًذُ

فشاسسیذى صهاًی هطخص

هذاسن ٍ

ٍفات

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت

خذهت
تطخیص دستگاُ

سایش... :

سخذاد سٍیذادی هطخص

سایش

هذاسن الصم تشای اًجام

دسخَاست ٍجِ تا اهضای ریحساب ،تاییذُ ّای پشداخت ضذُ وسَسات حمَق( تاهیي اجتواعی ،هالیات،

خذهت

خذهات دسهاًی ٍ تاصًطستگی ،دیسىت فایل حمَق ٍ فشهْای هشتَعِ)

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

سال

فصل

 -5جضییات خذهت

گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ

 11دلیمِ

خذهت:
تَاتش

یىثاس تشای ّویطِ

تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)
تِ خذهت گیشًذگاى

 . . .تاس دس:

هاُ

سال

فصل

------------ضواسُ حساب (ّای) تاًىی

هثلغ(هثالغ)
---------------

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

-----------------

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
www. kz.mefa.gov.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی
اص آى:
ًَع اسائِ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

پیام وَتاُ

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
غیشالىتشًٍیىی

الىتشًٍیىی
دس هشحلِ دسخَاست خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

پست الىتشًٍیه

روش ضشٍست

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

هشاجعِ حضَسی

هشاحل خذهت

سساًِ استثاعی خذهت

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(اتَهاسیَى اداسی)

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
)ERP

سایش (تاروشًحَُ دستشسی)

روش ضشٍست هشاجعِ

غیشالىتشًٍیىی

حضَسی






درخواست وجه به امضاء ريحساب دستگاه اجرائي
باوضمام فرم تامیه اجتماعي
تايیذيه پرداخت ماههای قبل خذمات درماوي،تامیه
اجتماعي ،بازوشستگي و مالیات
فايل الکتروویکي محتوی مشخصات الزم
اوجام مشاوره الزم در صورت وجود خطا در فايل

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس
دسهشحلِ اسائِ خذهت

ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى

روش ضشٍست

هشاجعِ حضَسی

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

فیلذّای هَسدتثادل

استعالم الىتشًٍیىی
تشخظ

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا

پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى

غیشالىتشًٍیىی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)

تاًىَاسُ

----------------

--------------

-----------------

---------------

------------------

---------------

-----------------

online

دستگاُ ّا )

پست الىتشًٍیه

الىتشًٍیىی

(تاًىْای اعالعاتی) دس دستگاُ

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا

دستِای

هشحلِ تَلیذ خذهت

روش ضشٍست

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

()Batch

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا استثاط تا دیگش

الىتشًٍیىی

هشاجعِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

استعالم
غیش
الىتشًٍی
وی

------

---------

-------

----

--------

--------

------

-----

---------

------

---------

-----

ت
پشداخت
ّضیٌِ)

تشخظ

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

الىتشًٍیىی
online
دستِای

ًام دستگاُ دیگش

است ،استعالم تَسظ:
()Batch

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم

اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

-1دسیافت دسخَاست ٍجِ حمَق ٍ تشسسی هفاد آى ٍ هغاتمت دادى هَاسد تا لَاًیي
 -2دسیافت دسخَاست ٍجِ سایش ٍ تشسسی هثلغ دسخَاستی تا تخصیص دستگاُ
 -3دسیافت ٍ ثثت تخصیص دسیافتی اص ساصهاى هذیشیت ٍ خضاًِ داسی ول
 -4ایجاد فایل تاًه حمَق دستگاّْای هلی ٍ استاًی
-5پشداخت حمَق دستگاّْای استاًی ٍ هلی تَسیلِ تٌه لت
-6پشداخت وسَسات لاًًَی دستگاّْای استاًی ٍ هلی
 -7صذٍس تاییذیِ پشداخت حمَق ٍ وسَسات لاًًَی دستگاّْای استاًی ٍ هلی

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

شزًع

اداره خشانو
دریافت درخٌاست ً هذارک السم بو
ىوزاه فایل الکتنزًنیکی

اداره خشانو
کنتزل درخٌاست ً فایل دریافتی

اداره خشانو
آیا درخٌاست ًجو با تغییز
صادره قابل پزداخت است
؟

خیز

عٌدت بو دستگاه

بلو
اداره خشانو
ثبث سیستن ً ًاریش بٌسیلو بانک ًاره

اداره خشانو
صذًر اعالهیو انتقال ًجو

پایاى
ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت :وٌتشل ٍ ًظاست لاًًَي اػتثاسات هصَب ٍ تخصيص يافتِ ،
ًگْذاسي ٍ اتالؽ تخصيص اػتثاس

نام دستگاه اجرایی :اداره کل امور افتصادی و دارایی استان خوزستان –اداره نظارت بر اجرای بودجه
نام دستگاه مادر :وزارت امور اقتصادی و دارایی

 -4هطخصات خذهت

ضشح خذهت

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ ديگشدستگاُ ّاي دٍلتي()G2G

هاّيت خذهت

حاوويتي

سغح خذهت

هلي

سٍيذاد هشتثظ تا:

تَلذ

ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسن الصم تشاي اًجام
خذهت

وليِ دستگاّْاي (هلي – استاًي)داساي سديف دس
لَاًيي تَدجِ سٌَاتي ،ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي
وطَس ،اداسُ ول خضاًِ
تصذي گشي
استاًي

هٌغمِ اي

سٍستايي

ضْشي

سالهت

هاليات

وسة ٍ واس

تاهيي اجتواػي

تاسيسات ضْشي

تيوِ

اصدٍاج

تاصًطستگي

هذاسن ٍ گَاّيٌاهِّا

تماضاي گيشًذُ خذهت

فشاسسيذى صهاًي هطخص

تطخيص دستگاُ

سايش... :

آهَصش

ثثت هالىيت
ٍفات

 -1لاًَى تَدجِ سٌَاتي ً -2اهِ اصالح ٍ اتالؽ اػتثاس ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي وطَس ً -3اهِ تخصيص
اػتثاس ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي وطَس

لَاًيي ٍ همشسات تاالدستي

 -1لاًَى تَدجِ ٍ تثصشُ ّاي آى
اتالؿيِ ّاٍ هَافمت ًاهِ ّاي هشتَط

آهاس تؼذاد خذهت گيشًذگاى

حذٍد  1111خذهت گيشًذگاى

سال

هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسي
ّضيٌِ اسايِ خذهت(سيال) تِ
خذهت گيشًذگاى

سايش

سخذاد سٍيذادي هطخص

 -2لاًَى تشًاهِ تَسؼِ هشتَط  -3آئيي ًاهِ ّا ،تصَية ًاهِ ّا ،
دس:

فصل

هاُ

ول سال هالي
يىثاس تشاي ّويطِ

هذاٍم:

هاُ

فصل

سال

چٌذيي تاس
هثلؾ(هثالؾ)

ضواسُ حساب (ّاي) تاًىي

آدسس دليك ٍ هستمين خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍيىي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى

ً -6حَُ
دستشسي تِ
خذهت

 -5جضييات خذهت

وٌتشل وليِ سديف ّاي تَدجِ اص ًظش اًغثاق تا لَاًيي ٍ همشسات ٍ اتالؽ اسلام تخصيص هٌغثك تا لَاًيي تِ
دستگاّْاي ٍ استاًْاي ريٌفغ
ًَع هخاعثيي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -2ضٌاسِ خذهت11111141111

پشداخت تصَست الىتشًٍيه

www. kz.mefa.gov.ir

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍيىي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى :سيستن تخصيص اػتثاس
سساًِ استثاعي خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًي خذهت
هشحلِ تَليذ خذهت
(فشايٌذ داخل دستگاُ يا استثاط تا ديگش دستگاُ ّا )

ؿيشالىتشًٍيىي

الىتشًٍيىي

ؿيشالىتشًٍيىي
روش ضشٍست هشاجؼِ حضَسي

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الىتشًٍيىي

الىتشًٍيىي
دسهشحلِ اسائِ خذهت

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

ؿيشالىتشًٍيىي

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍيه
تلفي گَيا يا هشوض تواس
سايش(تاروشًحَُ دستشسي)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلي
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
ضْشستاًي
سايش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدي)
ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستي
پست الىتشًٍيه
پيام وَتاُ
تلفي گَيا يا هشوض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تاروشًحَُ دستشسي) اتَهاسيَى اداسي
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلي
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
ضْشستاًي
سايش:
ايٌتشاًتي (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلي دستگاُ يا) ERP
ايٌتشًتي (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سايش (تاروشًحَُ دستشسي) ساهاًِ تخصيص اػتثاس
پست الىتشًٍيه
ٍ اتَهاسيَى اداسي
روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

الىتشًٍيىي

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدي)
اسسال پستي
پيام وَتاُ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدي)
اسسال پستي
پيام وَتاُ

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍيه
تلفي گَيا يا هشوض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تاروشًحَُ دستشسي) ساهاًِ تخصيص اػتثاس ٍ اتَهاسيَى اداسي

سيستن پشداخت خضاًِ

اسلام تَدجِ اي( هصَب  ،تخصيص يافتِ)

ًام دستگاُ ديگش

ًام ساهاًِ ّاي دستگاُ
ديگش

فيلذّاي
هَسدتثادل

-

-

-

-

-

-

-

-

استؼالم
ؿيش
الىتشًٍيىي

استؼالم الىتشًٍيىي اگش استؼالم ؿيشالىتشًٍيىي
هثلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضيٌِ)
دستگاُ
تشخظ
online
دستِاي
()Batch

-8استثاط خذهت تا سايش دستگاّْاي ديگش
 -9ػٌاٍيي
فشايٌذّاي
خذهت

ًام ساهاًِ ّاي ديگش

فيلذّاي هَسدتثادل

استؼالم الىتشًٍيىي
تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سايش ساهاًِ ّا
(تاًىْاي اعالػاتي) دس دستگاُ

روش ضشٍست هشاجؼِ حضَسي

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
سايش:
سيستن پشداخت خضاًِ

دستِاي
()Batch

ؿيشالىتشًٍيىي

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلي
استاًي
ضْشستاًي

هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

ً -11وَداس استثاعي فشايٌذّاي خذهت
ارقام كليه رديف
ها قانون بودجه

اداسُ ول ًظاست تش اجشاي تَدجِ

ٍسٍد اعالػات دس سيستن

D
نامه اصالح

نامه ابالغ

ارقام اعتبار

اعتبار

مصوب

اداسُ ول ًظاست تش اجشاي تَدجِ

اصالح اػتثاسات هصَب دس سيستن

D
نامه تخصيص
اعتبار

اداسُ ول ًظاست تش اجشاي تَدجِ

تشسسي لاًًَي ٍ اًغثاق تا آخشيي اسلام اػتثاس
هصَب

اداسُ ول ًظاست تش اجشاي تَدجِ

ثثت اسلام تخصيص اػتثاس دس سيستن

A

ً -11وَداس استثاعي فشايٌذّاي خذهت

A

اداسُ ول ًظاست تش اجشاي تَدجِ

تْيِ ًاهِ اتالؽ اػتثاس تخصيص يافتِ

اتالؽ اػتثاس

اتالؽ اػتثاس

اتالؽ اػتثاس

تخصيص يافتِ تِ

تخصيص يافتِ تِ

تخصيص يافتِ تِ

استاًْا

تواهي

اداسُ ول خضاًِ

دستگاّْاي

بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایی :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان -اداره خسانه
خذهت

 -3اسائِ

 -1عٌَاى خذهت :پرداخت سایر اعتبارات هسینه ای

دٌّذُ

 -2ضٌاسِ خذهت11111111111 :

نام دستگاه مادر :وزارت امور اقتصادی و دارایی
ضشح خذهت

پس اص دسیافت ٍ ثثت تخصیص هاّاًِ دسیافتی اص ساصهاى هذیشیت اص دستگاّْایی وِ هی تَاًٌذ تٌخَاُ سایش
اعتثاسات ّضیٌِ ای دسیافت وٌٌذ ،دسخَاست دسیافت اعتثاسات ّضیٌِ ای تا اهضای ریحساب دسیافت هی
گشدد .خالصِ پشداخت سایش اعتثاسات ّضیٌِ ای ثثت ٍ تحَیل ٍاحذ دسیافت ٍ پشداخت هی ضَد.
پس اص ٍاسیض هثلغ تِ حساب دستگاُ تاییذیِ هثلغ پشداختی صادس ٍ تحَیل دستگاُ هی گشددّ .وچٌیي
گضاسضات هختلف تِ ٍاحذّای هختلف صادس هی ضَد.
ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای

 -4هطخصات خذهت

دستگاّْای دٍلتی استاًی

دٍلتی()G2G
هاّیت خذهت

حاوویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

تصذی گشی
هٌغمِ ای
آهَصش

استاًی
وسة ٍ

سالهت

هالیات

تاسیسات ضْشی

تیوِ

اصدٍاج

تماضای گیشًذُ

فشاسسیذى صهاًی هطخص

ضْشی
تاهیي اجتواعی

ثثت هالىیت

واس
تاصًطستگی

هذاسن ٍ
گَاّیٌاهِّا

ًحَُ آغاص خذهت

خذهت
تطخیص دستگاُ
هذاسن الصم تشای اًجام

سایش... :

دسخَاست ٍجِ تا اهضای ریحساب،

خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
 -5جضییات خذهت

سٍستایی

آهاس تعذاد خذهت

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ
خذهت:

 5دلیمِ

هاُ

فصل

سال

سخذاد سٍیذادی هطخص

ٍفات

سایش

تَاتش

 . . .تاس دس:

یىثاس تشای ّویطِ

هاُ

فصل

سال

تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

ضواسُ حساب (ّای) تاًىی

هثلغ(هثالغ)
-

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

-

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
www. kz.mefa.gov.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص
آى:
هشاحل خذهت

سساًِ استثاعی خذهت

ًَع اسائِ
الىتشًٍیىی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

پست الىتشًٍیه

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

پیام وَتاُ

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
روش ضشٍست

غیشالىتشًٍیىی

الىتشًٍیىی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(اتَهاسیَى اداسی)
روش ضشٍست

جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

روش

پست الىتشًٍیه
غیشالىتشًٍیىی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
ضشٍست

دستگاُ ّا )

الىتشًٍیىی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

هشاجعِ

هشحلِ تَلیذ خذهت

پیام وَتاُ

دفاتش پیطخَاى

حضَسی

(فشایٌذ داخل دستگاُ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس
دس هشحلِ دسخَاست خذهت

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی

پست الىتشًٍیه

یا استثاط تا دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تاروشًحَُ دستشسی)



درخواست وجه به امضاء ريحساب دستگاه اجرائي

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

الىتشًٍیىی

پست الىتشًٍیه

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس
دسهشحلِ اسائِ خذهت

دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

ضْشستاًی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ساهاًِ تاًىَاسُ

-

-

-

-

-

-

-

استعالم الىتشًٍیىی
تشخظ

online

هشاجعِ حضَسی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

الىتشًٍیىی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پشداخت
ّضیٌِ)

تشخظ

ت

online
دستِای

ًام دستگاُ دیگش

دستگاُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ

ی

-9

فشایٌذّا

خذهت

عٌاٍیي

هشاجعِ وٌٌذُ
 -2دسیافت دسخَاست ٍجِ اعتثاسات ّضیٌِ ای تا اهضای ریحساب

غیش
الىتشًٍی
وی

است ،استعالم تَسظ:

هشاجعِ وٌٌذُ

-1دسیافت تخصیص هاّاًِ اص ساصهاى هذیشیت ٍ ثثت آى دس حساب دستگاُ

استعالم

اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی

()Batch

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم

دستِای

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)

()Batch

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا

پیام وَتاُ

فیلذّای هَسدتثادل

(تاًىْای اعالعاتی) دس دستگاُ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)

 -3وٌتشل دسخَاست
 -4ثثث سیستن ٍ ٍاسیض تَسیلِ تٌه لت
 -5صذٍس اعالهیِ اًتمال ٍجِ
 -6صذٍس گضاسضات پشداختی تِ ساصهاى هذیشیت ٍ ...

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ششٍع

اداره خشانو
دريافت و ثبت تخصیص ماهاوه از سازمان مذيريت

اداره خشانو
دريافت درخواست وجه ساير با امضای ريحساب

خیز
آيا درخواست وجه

عودت به دستگاه

قابل پرداخت است ؟

بلو
اداره خشانو

ثبث سیستم و ٍاسیض تَسیلِ تٌه لت
اداره خشانو
صذور اعالمیه اوتقال وجه

پایاى

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت :دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت

 -2ضٌاسِ خذهت11111137111 :

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی
نام دستگاه اجرایی :اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان -اداره خسانه
نام دستگاه مادر :وزارت امور اقتصادی و دارایی
ضشح خذهت

دس اجشاي هادُ  64لاًَى هحاسثات ػوَهي وطَس هثٌي تش پشداخت اػتثاسات هصَب اص هحل دسآهذّاي اختصاصي
تا آخش سال هالي دس حذٍد ٍصَلي دسآهذّا ،اتتذا تا لحاػ ًوَدى تَدجِ هصَب ساالًِ دس سيستن پشداخت ٍجِ
ًسثت تِ اخز دسخَاست ٍجِ اص عشف ريحساتي دستگاّْاي اجشايي الذام هي گشدد .پس اص تشسسي صحت
اعالػات اسسالي دسخَاست ٍجِ،دسخَاست هزوَس تا اػتثاس ٍ هيضاى هَجَدي حساب توشوضي دستگاُ دسساهاًِ
تاًىذاسي الىتشًٍيه هغاتمت دادُ هيطَد ٍ دس صَست هغاتمتً ،سثت تِ پشداخت ٍجِ الذام هي گشددّ .وچٌيي
دس صَست ٍجَد هاًذُ هَجَدي حساب دسآهذ اختصاصي تا دسخَاست خضاًِ دس پاياى سال جاسي تِ حساب

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ ديگشدستگاُ ّاي دٍلتي()G2G

هاّيت خذهت
سغح خذهت
سٍيذاد هشتثظ تا:

حاوويتي
هلي
آهَصش
تَلذ
تاسيسات ضْشي

ًحَُ آؿاص خذهت
هذاسن الصم تشاي اًجام
خذهت
لَاًيي ٍ همشسات تاالدستي

 -5جضييات خذهت

آهاس تؼذاد خذهت گيشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسي
ّضيٌِ اسايِ خذهت(سيال) تِ
خذهت گيشًذگاى

هٌغمِ اي
سالهت
تيوِ

وليِ دستگاّْاي اجشايي

ًَع هخاعثيي

 -4هطخصات خذهت

دسآهذّاي ػوَهي وطَس ٍاسيض هي گشدد.

تصذي گشي
استاًي
وسة ٍ واس

هاليات
اصدٍاج

تاصًطستگي

فشاسسيذى صهاًي هطخص
تماضاي گيشًذُ خذهت
سايش... :
تطخيص دستگاُ
 -1لاًَى تَدجِ  -2دسخَاست ٍجِ  -3اعالػات حساب تاًىي

ضْشي
تاهيي اجتواػي
هذاسن ٍ
گَاّيٌاهِّا

سٍستايي
ثثت هالىيت
سايش
ٍفات

سخذاد سٍيذادي هطخص

 -1لاًَى هحاسثات ػوَهي وطَس  -2لاًَى تَدجِ  -3لاًَى تشًاهِ پٌجن تَسؼِ
فصل

سال

 711خذهت گيشًذگاى دس :هاُ
ًين ساػت
فصل
چٌذيي تاس دس :هاُ
يىثاس تشاي ّويطِ
تش حسة ًياص
ضواسُ حساب (ّاي) تاًىي
هثلؾ(هثالؾ)
-

سال
پشداخت تصَست الىتشًٍيه

آدسس دليك ٍ هستمين خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍيىي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى

www. kz.mefa.gov.ir

ً -6حَُ دستشسي تِ خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًي خذهت

هشحلِ تَليذ خذهت
(فشايٌذ داخل دستگاُ يا استثاط تا ديگش
دستگاُ ّا )

روش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسي

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍيىي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى :سيستن جاهغ هؼاًٍت ًظاست هالي
سساًِ استثاعي خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدي)
ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍيىي
اسسال پستي
پست الىتشًٍيه
پيام وَتاُ
تلفي گَيا يا هشوض تواس
سايش(تاروشًحَُ دستشسي)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؿيشالىتشًٍيىي
هلي
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
ضْشستاًي
سايش :همشسات هشتَط
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدي)
ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍيىي
اسسال پستي
پست الىتشًٍيه
پيام وَتاُ
تلفي گَيا يا هشوض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تاروشًحَُ دستشسي) اتَهاسيَى اداسي
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؿيشالىتشًٍيىي
هلي
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
ضْشستاًي
سايش:
الىتشًٍيىي
ايٌتشاًتي (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلي دستگاُ يا) ERP
ايٌتشًتي (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سايش (تاروشًحَُ دستشسي) سيستن جاهغ هؼاًٍت
پست الىتشًٍيه
ًظاست هالي
ؿيشالىتشًٍيىي

ًام ساهاًِ ّاي ديگش

ًام دستگاُ ديگش

ًام ساهاًِ ّاي دستگاُ
ديگش

فيلذّاي
هَسدتثادل

تاًه هشوضي

ساهاًِ تاًىذاسي
الىتشًٍيه
-

دسيافت
صَستحساب

-

-

استؼالم
ؿيش
الىتشًٍيىي

استؼالم الىتشًٍيىي اگش استؼالم ؿيشالىتشًٍيىي
هثلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضيٌِ)
تشخظ
online

-8استثاط خذهت تا سايش دستگاّْاي ديگش
 -9ػٌاٍيي فشايٌذّاي
خذهت

استؼالم الىتشًٍيىي
تشخظ
online

 -7استثاط خذهت
تا سايش ساهاًِ ّا
(تاًىْاي
اعالػاتي) دس
دستگاُ

فيلذّاي هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلي
استاًي
ضْشستاًي

دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

-

 -1دسيافت ٍ ٍسٍد اعالػات تَدجِ هصَب ساالًِ دس سيستن
 -2دسيافت دسخَاست ٍجِ ٍ تشسسي صحت اعالػات اسسالي
 -3تشسسي هيضاى اػتثاس تخصيص يافتِ تِ دستگاُ
 -4تشسسي هيضاى هَجَدي حساب توشوضي دستگاُ دس ساهاًِ تاًىذاسي الىتشًٍيه
ٍ -5اسيض ٍجِ تِ حساب پشداخت دستگاُ
 -6تحَيل يه ًسخِ دسخَاست ٍجِ ٍ دسيافت تاييذيِ

دستِاي
()Batch

دسهشحلِ اسائِ خذهت

روش ضشٍست هشاجؼِ حضَسي

ؿيشالىتشًٍيىي

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍيه
تلفي گَيا يا هشوض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تاروشًحَُ دستشسي) (اتَهاسيَى اداسي)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
سايش:

دستِاي
()Batch

الىتشًٍيىي

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدي)
اسسال پستي
پيام وَتاُ

-

دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

ً -11وَداس استثاعي فشايٌذّاي خذهت
ٍاسيض دسآهذّاي
اختصاصي تِ
حساب خضاًِ

ٍسٍد اعالػات تَدجِ
هصَب ساالًِ دس سيستن

دسخَاست
ٍجِ

پشداخت

اداسُ ول خضاًِ
وٌتشل صحت دسخَاست ٍجِ ٍ اعالػات اسسالي
تا اعالػات سيستن اهَس تاًىي خضاًِ

آيا اعالػات اسسالي

خيش

صحيح است؟

اداسُ ول خضاًِ

هطخص ًوَدى اضىاالت ٍ ػَدت جْت سفغ
اضىال

تلِ

اداسُ ول خضاًِ
تشسسي هيضاى اػتثاس دستگاُ دس سيستن

آيا اػتثاس دستگاُ
وافي است؟
تلِ

اداسُ ول خضاًِ

تشسسي هيضاى هَجَدي حساب توشوضي
دستگاُ دسساهاًِ تاًىذاسي الىتشًٍيه

A

خيش

اداسُ ول خضاًِ

ػَدت دسخَاست ٍجِ جْت اخز اػتثاس الصم اص
ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي وطَس

ً -11وَداس استثاعي فشايٌذّاي خذهت

A

آيا هَجَدي دستگاُ
وافي است؟

خيش

اداسُ ول خضاًِ

ًگِ داضتي دسخَاست ٍجِ جْت افضايص هاًذُ ٍ يا
تمليل سلن دسخَاست ٍجِ تِ هيضاى سلن هَجَدي

تلِ

اداسُ ول خضاًِ
ٍاسيض تِ حساب پشداخت دستگاُ جْت تشداضت
ريحساب

تحويل يك نسخه
درخواست وجه به نماينذه
بايگاني
درخواست

وجه ًجو

دستگاه و دريافت تاييذيه

