بسوِ تعالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -2ضٌاسِ ذسهت

 -1ػٌَاى ذسهت :پطٍاًِ تْطُ تطزاضی اظ هٌاتغ آتی

ًام زستگاُ اجطایی :ضطًت ّای آب هٌغوِ ای ٍ ضطًت سْاهی ساظهاى آب ٍ تطم ذَظستاى
ًام زستگاُ هازض :ضطًت هسیطیت هٌاتغ آب ایطاى

 -4هطرػات ذسهت

ضطح ذسهت

هجَظ تْطُ تطزاضی اظ هٌاتغ آتی

ًَع ذسهت

ذسهت تِ ضْطًٍساى ()G2C
ذسهت تِ ًسة ٍ ًاض ()G2B
ذسهت تِ زیگطزستگاُ ّای زٍلتی()G2G

هاّیت ذسهت
سغح ذسهت
ضٍیساز هطتثظ تا:

حاًویتی
هلی
آهَظش
تَلیس
تاسیسات ضْطی
تواضای گیطًسُ ذسهت
تطریع زستگاُ

ًحَُ آؿاظ ذسهت

ًَع هراعثیي

 -3اضائِ زٌّسُ
ذسهت

( ایي كیلس تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ًطَض تٌویل هی ضَز).

اكطاز حویوی ٍ حوَهی زض ترص ّای هرتلق
ًطاٍضظی،ضطب  ،غٌؼت ٍ آب
تػسی گطی
استاًی

ضْطی
تاهیي اجتواػی

هٌغوِ ای
ًسة ٍ ًاض
هالیات
سالهت
هساضى ٍ گَاّیٌاهِّا
تاظًطستگی
اظزٍاج
تیوِ
ضذساز ضٍیسازی هطرع
كطاضسیسى ظهاًی هطرع
سایط... :

ضٍستایی
ثثت هالٌیت
سایط
ٍكات

هساضى الظم تطای اًجام
ذسهت

مدارک مورد نیاز متقاضیان در حوزه آبهای زیر زمینی

الق -هطرػات زضذَاستًٌٌسُ (اضراظ حویوی)
ً -1ام ٍ ًامذاًَازگی :
 -2تاضید ٍ هحل تَلس :
 -3ضواضُ ضٌاسٌاهِ ٍ هحل غسٍض:
 -4سوت هاًًَی هتواضی:
ً -5طاًی ًاهل ،ضواضُ تللي:
ب -هطرػات زضذَاست ًٌٌسُ (اضراظ حوَهی)
ً -1ام ٍ ًَع ضطًت:
 -2تاضید ٍ ضواضُ ثثت:
ً -3طاًی ًاهل ،ضواضُ تللي:
« هشخصات هحل هَرد تقاضا »
ً -1ام هحل:
 -3ضْطستاى:
 -2ترص:
ًَ -3ع تصرف:

 -4استاى:

 -1هالٌیت هلطٍؼ  /هطاع هساضى هطتَعِ ضویوِ زضذَاست ضَز
 -2اجاضُ  -سٌس ضسوی اجاضُ ،ضویوِ زضذَاست ضَز.
هست هٌوضی ضسُ است یا ذیط؟
اجاضُ تطای چٌس سال تطهطاض ضسُ؟
هَجط اشى تِ حلط چاُ زازُ است یا ذیط؟
ًَع استلازُ اظ هستإجطُ چیست؟
 -3اضاضی ٍاگصاضی زٍلتی سٌس ضسوی ٍاگصاضی ضویوِ زضذَاست ضَز.
هوساض آب هَضز تواضا
 -1چِ هوساض آب هَضز ًیاظ است؟
 -2هساحت ظهیٌی ًِ آتیاضی ذَاّس ضس ٍ هساضى تػطف آى ضا ضویوِ هیًٌیس چِ هوساض است؟ ٍ چِ
هٌاتغ آتی زض هحسٍزُ هَضز تواضا ٍجَز زاضز؟
 -3آب ضا تِ چِ هػطكی ذَاّیس ضساًس؟ ضطب ً /طاٍضظی  /غٌؼتی  /زاهپطٍضی  /سایط هػاضف
 -4چِ هٌاتغ آتی (چاُ  /هٌات  /چطوِ  /ضٍزذاًِ) زض هجاٍضت هحل هَضز تواضا ٍجَز زاضز؟
 -5آیا هثالً تطای اضاضی كَم تواضای چاُ ً /قضٌٌی  /تـییطهحل چاُ  /هٌات  /ازاهِ پیطٌاض هٌات ضسُ
است یا ًِ؟
مدارک مورد نیاز متقاضیان در حوزه آبهای زیر زمینی

هَاًیي ٍ هوطضات تاالزستی

هاًَى تَظیغ ػازالًِ آب ٍ هػَتات هطتثظ

آهاض تؼساز ذسهت گیطًسگاى
تَاتط
تؼساز تاض هطاجؼِ حضَضی
ّعیٌِ اضایِ ذسهت(ضیال) تِ
ذسهت گیطًسگاى

پطزاذت تػَضت الٌتطًٍیي

زض هطحلِ اعالع ضساًی ذسهت
زض هطحلِ زضذَاست ذسهت

شًط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضی

هطحلِ تَلیس ذسهت
(كطایٌس زاذل زستگاُ
یا اضتثاط تا زیگط
زستگاُ ّا )

شًط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضی

ً -6حَُ زستطسی تِ ذسهت

هاُ

كػل

سال

...
آزضس زهین ٍ هستوین ذسهت زض ٍتگاُ زض غَضت الٌتطًٍیٌی تَزى ّوِ یا ترطی اظ آى http://taklif.wrm.ir
( www.wrm.irاعالع ضساًی)
ًام ساهاًِ هطتَط تِ ذسهت زض غَضت الٌتطًٍیٌی تَزى ّوِ یا ترطی اظ آى:
Taklif.wrm.ir
ضساًِ اضتثاعی ذسهت
ًَع اضائِ
هطاحل ذسهت
تللي ّوطاُ (تطًاهِ ًاضتطزی)
ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
الٌتطًٍیٌی
اضسال پستی
پست الٌتطًٍیي
پیام ًَتاُ
تللي گَیا یا هطًع تواس
سایط(تاشًطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اغالت كطز
ؿیطالٌتطًٍیٌی
هلی
جْت احطاظ اغالت هسضى
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
ضْطستاًی
سایط :ػسم اعالع شیٌلؼاى
تللي ّوطاُ (تطًاهِ ًاضتطزی)
ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
الٌتطًٍیٌی
اضسال پستی
پست الٌتطًٍیي
پیام ًَتاُ
تللي گَیا یا هطًع تواس
زكاتط پیطرَاى
ضواضُ هطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زكاتط پیطرَاى :زض تؼسازی اظ ضطًتْا تا ّواٌّگی
استاًساضی ٍ اًجوي سطاسطی زكاتط پیطرَاى زٍلت
ػٌاٍیي هطاتِ زكاتط پیطرَاى  :زكاتط  ICTضٍستایی زض تؼسازی اظ ضطًتْا تا ّواٌّگی
استاًساضی
سایط(تاشًطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اغالت كطز
ؿیطالٌتطًٍیٌی
هلی
جْت احطاظ اغالت هسضى
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
ضْطستاًی
سایط:
الٌتطًٍیٌی
ایٌتطاًتی (هاًٌس ایٌتطاًت زاذلی زستگاُ یا) ERP
ایٌتطًتی (هاًٌس زضگاُ زستگاُ)
سایط (تاشًطًحَُ زستطسی)
پست الٌتطًٍیي
ؿیطالٌتطًٍیٌی

شًط ضطٍضت
هطاجؼِ
حضَضی

 -5جعییات ذسهت

هتَسظ هست ظهاى اضایِ ذسهت:

ّ 105000000عاض ًلط ذسهت گیطًسگاى زض:
 50ضٍظًاضی
حساهل  1تاض زض:
یٌثاض تطای ّویطِ
حساهل  15هطتثِ زض سال
ضواضُ حساب (ّای) تاًٌی
هثلؾ(هثالؾ)
ضواضُ حساب زض تاًي ػاهل
تستگی تِ ًَع ذسهت گیطًسُ ٍ
ضطًتْای تاتؼِ ( اًثط تاًي
هغاتن هاًَى تَظیغ ػازالًِ آب ٍ
غازضات)
تؼطكِ سالیاًِ اتالؿی ٍظاضت ًیطٍ

هاُ

كػل

سال

تسلیل ػسم ٍجَز سیستن یٌپاضچِ حلاظت ٍ تْطُ تطزاضی اظ هٌاتغ اتی ٍ
العاهات هاًًَی زض جْت استؼالم اظ زستگاُ ّای هطتثظ ٍ احطاظ َّیت ٍ
هالٌیت ٍ اغالت هساضى

-8اضتثاط ذسهت تا سایط زستگاّْای زیگط

تطذظ
online

ًام ساهاًِ ّای زیگط

كیلسّای هَضزتثازل
هَضَع استؼالهات

ثثت احَال

احطاظ َّیت ً ،س هلی

ثثت اسٌاز

احطاظ هالٌیت اضاضی ٍ اهالى

استاًساضی

استؼالم هَاًیي  ،ضكغ ضثْات  ،ضَضای
آب ّ ،واٌّگی تیي زستگاّی ،
ّوٌاضی ضْطزاضی ،كطهاًساضی ٍ
ترطساضی  ،زّساضیوجَظ اجطای عطح
ٍ یا زضذَاست ً ،اضگطٍُ ّای
ترػػی  ،ضَضای تاهیي استاى،
ضَاتظ كٌی ٍ هطاضزازی
زضذَاست تطهی ًطزى چاُ ّا ،
هٌػَتات  ،تاسیسات  ،هٌاتغ آتی
تؼییي الگَی ًطت ٍ ًیاظ آتی ،
اضاضی تحت پَضص  ،تولي  ،اػالم
ٍ استؼالم تطٌل ّا ،سال ًطت ،
تؼییي ظضاػی تَزى ظهیي ٍ ًَع ًطت
 ،احیا ٍ ػسم احیا هٌات  ،آتیاضی هغطُ
ای  ،تْای هحػَالت ظضاػی تاؿی ٍ
آتعیاى
ضػایت هالحظات ٍ هجَظ اجطای عطح

تطم
جْاز ًطاٍضظی

هٌاتغ عثیؼی
هحیظ ظیست

ضػایت هالحظات ٍ هجَظ اجطای
عطح ،هجَظ عطح آتعی پطٍضی

هثلؾ (زضغَضت
پطزاذت ّعیٌِ)

استؼالم الٌتطًٍیٌی
تطذظ
online

اتَهاسیَى ازاضی
حوَهی ٍ هطاضزازّا
تؼطكِ ٍ حساتساضی زضآهس هطتطًیي
سیستن جاهغ حلاظت ٍ تْطُ تطزاضی
سیستن هالی ٍ شیحساتی
ًام ساهاًِ
ًام زستگاُ زیگط
ّای زستگاُ
زیگط

زستِای
()Batch

 -7اضتثاط ذسهت تا سایط ساهاًِ ّا (تاًٌْای
اعالػاتی) زض زستگاُ

زضهطحلِ اضائِ ذسهت

ؿیطالٌتطًٍیٌی

زستِای
()Batch

الٌتطًٍیٌی

ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست الٌتطًٍیي
تللي گَیا یا هطًع تواس
زكاتط پیطرَاى
ضواضُ هطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زكاتط پیطرَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ زكاتط پیطرَاى
سایط(تاشًطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اغالت كطز
هلی
جْت احطاظ اغالت هسضى
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
ضْطستاًی
سایطً :ثَز سیستن یٌپاضچِ اضائِ
ذسهات الٌتطًٍیٌی
استؼالم
استؼالم الٌتطًٍیٌی
كیلسّای هَضزتثازل
ؿیط
الٌتطًٍیٌی
شًط ضطٍضت هطاجؼِ
حضَضی

تللي ّوطاُ (تطًاهِ ًاضتطزی)
اضسال پستی
پیام ًَتاُ

اگط استؼالم
ؿیطالٌتطًٍیٌی
است ،استؼالم
تَسظ:
زستگاُ
هطاجؼِ ًٌٌسُ
زستگاُ
هطاجؼِ ًٌٌسُ
زستگاُ
هطاجؼِ ًٌٌسُ

ساظهاى جٌلْا ٍ هطاتغ

هجَظ كؼالیت ٍ پطٍاًِ تْطُ تطزاضی ،
آب هَضز ًیاظ ٍاحسّای غٌؼتی ،
هجَظ تْطُ تطزاضی اظ ضي ٍ هاسِ
هساحت ظهیٌْا ،هستثٌیات یا هلی

غٌایغ ٍ هؼازى

هیطاث كطٌّگی

ضػایت هالحظات ٍ هجَظ اجطای عطح

ًلت ٍ گاظ

تؼییي حطین ً ،یاظ آتی غٌایغ
پتطٍضیوی ٍ ٍاتستِ  ،ذغَط اًتوال
زضذَاست
هجَظ حول ٍ ًول ٍ هاضیي حلاضی ،
پلوپ چاُ  ،پَضص ًیطٍی هحاكظتی
ًٌ،تطل تطزاضتْای ؿیط هجاض  ،اتالؽ ٍ
ّوٌاضی زض اجطای احٌام  ،اذص هجَظ
ٍاًجام اًلجاض  ،تاهیي اهٌیت
تؼییي حطین جازُ  ،هجَظ هغغ ضاُ ،
حول ٍ ًول پایاًِ ّا  ،هجَظ كؼالیت
زض حطین جازُ
ترػیع سَذت ٍ تؼییي هیعاى
هػطف

ًیطٍی اًتظاهی

ضاُ ٍ تطاتطی

ستاز حول ٍ ًول ٍ سَذت

 -9ػٌاٍیي
كطایٌسّای
ذسهت

حلط چاُ ػوین ٍ ًیوِ ػوین تطای ًلیِ ترطْای هػطف (ًطاٍضظی – غٌؼتی – ضطب ٍ سایط هػاضف)
حلط چاُ ػوین ٍ ًیوِ ػوین تطای ًلیِ ترطْای هػطف (ًطاٍضظی – غٌؼتی – ضطب ٍ سایط هػاضف)

حلط گواًِ آظهایطی
استوطاض ٍ تطذیع زستگاُ حلاضی
غسٍض پطٍاًِ حلط چاُ تِ جای چاُ
هجَظ ًػة هٌػَتات چاُ تطای ًلیِ ترطْای هػطف (ًطاٍضظی – غٌؼتی – ضطب ٍ سایط هػاضف)
هجَظ تـییط هسضت هٌػَتات
غسٍض پطٍاًِ ًق ضٌٌی ٍ تـییط هحل (ضٍش اجطای ضسیسگی ،كطم زضذَاست ،اًجام ًاضضٌاسی ٍ غسٍض پطٍاًِ ًق ضٌٌی چاُ)
غسٍض هجَظ تحَیل سَذت ٍ كطآٍضزُّای ًلتی تطای چاُ ّای زیعلی
غسٍض هجَظ چاُ تجای هٌات
غسٍض هجَظ الیطٍتی هٌات
غسٍض هجَظ پیطٌاضی هٌات
پطٍاًِ حلط َّاًص ٍ گالطی/تـل ًٌی چاُ

غسٍض هجَظ تـییط هغط چاُ
زضذَاست غسٍض هجَظ اكعایصً/اّص هیعاى تْطُ تطزاضی چاُ
تطهی ًطزى چاُ
تـییط ضطًت حلاضی
زضذَاست تأهیي آب ٍاحسّای غٌؼتی
زضذَاست تاهیي آب ٍاحسّای ًطاٍضظی
زضذَاست استؼالم اػالم ًظط زض ذػَظ هٌاتغ آتی
زضذَاست تأهیي آب ٍاحسّای غٌؼتی
زضذَاست تاهیي آب ٍاحسّای ًطاٍضظی
زضذَاست ترػیع آب تطای پطٍغُّای پطٍضش آتعیاى
تؼییي ٍ اػالم حس تستط ٍ حطین ضٍزذاًِّا ٍ هسیلّا ٍ اًْاض عثیؼی هطظی
غسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی اظ آب ّای سغحی ٍاحسّای غٌؼتی
زضذَاست هَاكوت تا تطزاضت هػالح ضٍزذاًِ ای
زضذَاست غسٍض هجَظ تستِ تٌسی آب تطای هػاضف ضطب
زضذَاست غسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی اظ آب ّای سغحی ٍاحسّای ًطاٍضظی

زضذَاست پطٍاًِ تْطُ تطزاضی اظ آب ّای سغحی ٍاحسّای آتعی پطٍضی
زضذَاست هجَظ ًػة هَتَض
ً -10وَزاض اضتثاعی كطایٌسّای ذسهت

ًام ٍ ًام ذاًَازگی تٌویل ًٌٌسُ كطم:

تللي:

پست الٌتطًٍیي:

ٍاحس هطتَط:

تَضیح عٌاٍیي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
زض ضاستای اجطای هازُ  2آییي ًاهِ تَسؼِ ذسهات الٌتطًٍیٌی هػَتِ ضواضُ  206/93/7740هَضخ  93/6/10زستگاّْای اجطایی هٌللٌس
ضٌاسٌاهِ ذسهات ذَز ضا حساًثط تا پایاى سال  1393تْیِ ٍ تطای زستطسی ػوَم زض زضگاُ زستگاُ هطتَط هٌتطط ًوایٌس .ساظهاى هدسیطیت ٍ
تطًاهِ ضیعی ًطَض ًیع ٍظیلِ تطضسی هستٌسات ضٌاسٌاهِ ذسهات ٍ اضائدِ آى زض پٌجدطُ ٍاحدس ذدسهات ضا تطػْدسُ زاضز .تدسیي هٌظدَض كدطم
استاًساضز ضٌاسٌاهِ ذسهات تِ ضطح پیَست ٍ تا تَضیحات شیل تطای تٌویل ٍ اجطای آییي ًاهِ هصًَض اضسال هی گطزز.

خذهت :هجوَػِ ای اظ كطایٌسّا است ًِ زض تؼاهالت تیي هطاجؼیي ٍ ًاضًٌداى زٍلدت یدا سیسدتوْای اضائدِ ًٌٌدسُ ذدسهت تدطای اًجدام
زضذَاست هطاجؼیي ضٍی هی زّس.
عٌَاى خذهت :ضاهل كْطستی اظ ًلیِ ذسهات الٌتطًٍیٌی ٍ ؿیطالٌتطًٍیٌی است ًِ ػٌاٍیي ٍ تؼساز آًْا تِ تإییس تاالتطیي هودام زسدتگاُ
ضسیسُ تاضس .ػٌاٍیي ذسهات اػالم ضسُ تِ هٌعلِ ػٌاٍیي استاًساضز ذسهات تَزُ ٍ تِ ّط ذسهت ًس یٌتا اذتػاظ زازُ ذَاّس ضس.
شٌاسِ خذهتً :سیٌتایی ًِ تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ًطَض تِ ذسهت اذتػاظ زازُ هی ضَز ٍ تِ ػٌَاى ضٌاسِ ذدسهت
اظ ایي پس استلازُ ذَاّس ضس.
ًام دستگاُ اجراییً :ام ساظهاى/ضطًت/هَسسًِْ/از ٍ ....تِ ػٌَاى اضائِ زٌّسُ ذسهت
ًام دستگاُ هادرً :ام ساظهاى/ضطًت/هَسسًِْ/از ٍ ....تِ ػٌَاى زستگاُ هاكَم زستگاّْای اجطایی
شرح خذهت :ضاهل یي تؼطیق ًاهل اظ ذسهت هی تاضس.
ًَع خذهت :تط حسة ایي ًِ ذسهت اظ ًَع اضائِ ذسهت زستگاُ اجطایی تِ هدطزم( ،)G2Cذدسهت زسدتگاُ اجطایدی تدِ زسدتگاُ اجطایدی
زیگط( ،)G2Gذسهت زستگاُ اجطایی تِ ًسة ٍ ًاض ( )G2Bتاضس،تؼطیق هی ضَز.
ًَع هخاعبیي :زستِ تٌسی ًَع هراعثیي هاًٌس زاًطجَ ،استاز ،تاظًطستگاى ،ػوَم هطزمً ،اًَایاى ،زسدتگاُّدای ػودَهی ،زسدتگاُّدای
اجطایی ،جَاًاى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :ذسهتی ًِ تحون آى هَجة اهتساض ٍ حاًویت ًطَض است ٍ هٌاكغ آى تسٍى هحدسٍزیت ضداهل ّودِ اهطداض جاهؼدِ
گطزیسُ ٍ تْطُ هٌسی اظ آى هَجة هحسٍزیت تطای استلازُ زیگطاى ًوی ضَز.
تصذی گری :ذسهتی ًِ اظ ًَع حاًویتی ًثاضس.

سغح خذهت:


هلی :ذسهتی است ًِ تِ ًل آحاز جاهؼِ تسٍى زضًظط گطكتي هٌاى جـطاكیایی ٍ هحل اهاهت هطزم اضائِ هی ضَز.



هٌغقِ ای :ذسهتی است ًِ تِ یي هٌغوِ ذاظ جـطاكیایی تطحسة ضطایظ ذاظ آى هٌغوِ اضائِ هی گطزز.



استاًی :ذسهتی است ًِ زض سغح یي استاى تَسظ زستگاّْای هطتَط اضائِ هی گطزز.



شْری :ذسهتی است ًِ زستگاّْای هتَلی زض سغح یي ضْط اضائِ هی ًٌٌس.



رٍستایی :ذسهتی است ًِ زض سغح یي ضٍستا تَسظ زستگاّْای هطتَط اضائِ هی گطزز.

رٍیذاد هرتبظ :یؼٌی ذسهت هَضز ًظط تِ ًسام ضٍیساز ظًسگی ضْطًٍساى یا ساظهاًْا هطتثظ ذَاّس تَز.
ًحَُ آغاز خذهتّ :طذسهت تا یي ضٍیساز آؿاظ هیضَز .ایي ضٍیساز هیتَاًس تػَیة یي هداًَى ،تؼیدیي یدي ظهداى (هدثال آؿداظ ظهداى
اًتراتات) ،ضسیسى تواضای ذسهت گیطًسُ ،ضخ زازى یي ضٍیساز زیگط (هاًٌس ضٍیسازّای ًاضی یا حَازث عثیؼی) ٍ  ....تاضس
هذارک الزم برای اًجام خذهت:هساضى ٍ هستٌسات الظم تِ عَض ًاهل تیاى گطزز.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :هَاًیي ٍ هوطضات هطتثظ تا ذسهت زض غَضت ٍجَز شًط گطزز.
آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى :آهاض هطاجؼِ اكطاز تطای گطكتي ذسهت تطحسة ضٍظ یا هاُ یا سال شًط ضَز.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هست ظهاى الظم تطای اضائِ ًاهل ذسهت زضج گطزز.
تَاتر :تؼساز زكؼات اضائِ ذسهت تِ شیٌلغ زض یي تاظُ هطرع (هاًٌس هاُ ،كػل یا سال) ًِ یي ضْطًٍس هطاجؼِ هی ًٌس.
تعذادبار هراجعِ :تؼساز تاض هطاجؼِ كطز تطای گطكتي یي ذسهت (یا یي ًلط تطای گطكتي یي ذسهت چٌس تاض هطاجؼِ هی ًٌس)

ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهت :هوساض هثلـی ًِ ذسهت گیطًسُ تاتت اضائِ ذسهت هی پطزاظز.
ًحَُ دسترسی فعلی شْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ زستطسی یا تِ غَضت الٌتطًٍیٌی یا ؿیطالٌتطًٍیٌی است .زض غَضتی ًِ ذسهت
تِ غَضت الٌتطًٍیٌی اضائِ هی ضَز یٌی اظ ًاًالْای شًط ضسُ زض جسٍل یا ّط ًاًال اضتثاعی زیگطی ًِ ٍجَز زاضز شًط ضَز.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت :زض غَضتی ًِ ذسهت تِ غَضت الٌتطًٍیٌی اضائِ هی ضَز آزضس ایٌتطًتی هحل اضائِ
ذسهت تِ عَض ًاهل ٍ زهین شًط ضَز(.لیٌي هستوین تِ غلحِ اضائِ ذسهت)
رکر ضرٍرتْای هراجعِ حضَری :زض غَضتی ًِ ذسهت الٌتطًٍیٌی ضسُ است ٍلی ّوچٌاى ًیاظ تِ هطاجؼدِ حضدَضی هدطزم ٍجدَز
زاضز ،ػلل هطاجؼِ حضَضی ضا تیاى ًٌیس .ایي گعیٌِ كوظ زض هَضز ذسهات ًیوِ الٌتطًٍیٌی غسم هی ًٌدس ٍ ػلدل ًیودِ الٌتطًٍیٌدی تدَزى
ذسهت ضا ضٍضي هی ساظز.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در ّواى دستگاُ :اضائِ ًْایی تسدیاضی اظ ذدسهات زسدتگاّْا هسدتلعم
زضیاكت اعالػات تٌویلی اظ سایط ساهاًِ ّای ّواى زستگاُ هی تاضس ًِ گاُ ایي اضتثاط تِ غَضت الٌتطًٍیٌی(آًالیدي یدا آكالیدي) تطهدطاض
ضسُ ٍ گاُ ٌَّظ تِ غَضت ؿیط الٌتطًٍیٌی(هٌاتثِ یا هطاجؼِ حضَضی) است .زض ایي گعیٌِ كیلس یا كیلسّای هَضز زضذَاست اظ ساهاًِ زیگدط
شًط ضَز.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در دستگاّْای دیگر :اضائِ ًْایی تسیاضی اظ ذسهات زستگاّْا هستلعم
زضیاكت اعالػات تٌویلی اظ سایط زستگاّْای اجطایی هی تاضس ًِ گاُ ایي اضتثاط تِ غَضت الٌتطًٍیٌی(آًالیي یا آكالیي) تطهطاض ضسُ ٍ گاُ
ٌَّظ تِ غَضت ؿیط الٌتطًٍیٌی(هٌاتثِ یا هطاجؼِ حضَضی) است .زض ایي گعیٌِ كیلس یا كیلسّای هَضز زضذَاست اظ زسدتگاُ اجطایدی زیگدط
شًط ضَز.
عٌاٍیي فرایٌذّای خذهتّ :ط ذسهت هجوَػِای اظ كطایٌسّا هی تاضس .كطایٌسّای اغلی ٍ ًالى ذسهت تا زیس تحلیل هلی تِ عَض

ًاهل ٍ تِ تطتیة تیاى گطزز .زض ٍاهغ ًسثت ذسهت تا كطایٌسّای اغلی ٍ ظیط كطایٌسّا تػَضت ًوَزاض ظیط ذَاّس تَز.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتً :وَزاضی است ًِ هاًٌس ًوَزاض گطزش ًاض اها زض سغحی ًالى تٌْا تِ ًوایص
اضتثاط كطایٌسّای اغلی شًط ضسُ زض هطحلِ پیص هیپطزاظز .زض ایي ًوَزاض ّیچ ًیاظی تِ پطزاذتي تِ هَجَزیتْای
ًَچي ٍ پاییي ضكتي تا سغح ٍظیلِ ًیستّ .وچٌیي هی تایست اظ تطسین ظیط كطایٌسّا اجتٌاب ًطز.

شٌاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
(ایي كطم زض هَضز ذسهاتی ًِ هٌجط تِ غسٍض هجَظ هی گطزز تٌویل هی ضَز).

زض ضاستای اجطای تثػطُ هازُ  5آییي ًاهِ تَسؼِ ذسهات الٌتطًٍیٌی هػَتِ ضواضُ  206/93/7740هَضخ ،93/6/10
هؼاًٍت ،تاًي اعالػاتی غسٍض هجَظّای تواهی زستگاُ ّای اجطایی ًطَض ضاهل :اًَاع هجَظّا ،هطجغ ،ضیَُ غدسٍض،
توسیس ،لـَ ٍ احیاءّ ،عیٌِ ،ظهاى ٍ كطایٌس ٍ هطاحل اًجام ًاض ضا تا ّوٌاضی زسدتگاُ ّدای اجطایدی تطدٌیل زازُ ٍ تدِ
هٌظَض اعالعضساًی ٍ ضلافساظی ،زستطسی تطذظ هدطزم تدِ آى ضا كدطاّن هدیًٌدس .تدسیي هٌظدَض جدسٍل اعالػدات
هجَظّای حویوی ٍحوَهی تطای ایجاز تاًي اعالػاتی هجَظّا تِ ضطح ظیط تطای تٌویدل ٍ اجدطای آیدیي ًاهدِ هدصًَض
اضسال هی گطزز.

هجَز ً:لیِ هَاضزی ًِ كؼالیت اضراظ حویوی ٍ حوَهی هٌَط تِ ؤذص هجَظ اػن اظ گَاّی ،پطٍاًِ ،جَاظ ،استؼالم یا
هَاكوت ٍ هَاضز هطاتِ آى اظ زستگاّْای اجطائی هی تاضس.

لیست اعالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

صذٍر
توذیذ
اصالح
لغَ

*اگط هطاحل هجَظ زاضای كطآیٌس هطتطى تا زیگط زستگاُ ّا ٍ ًیاظهٌس تثازل زازُ تا آًْا است ،كطم ضواضُ ً 2یعتٌویل ضَز

دٍلتی

4

اختصاصی

3

هشترک *

2

الکترًٍیکی

1

(رٍز /ساعت)
غیر الکترًٍیکی

هذت اعتبار

آییي ًاهِ)

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

ّسیٌِ

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

هذارک هَرد ًیاز

هتقاضی هجَز

فرم شوارُ یک

فرم شوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

هذارک هَرد
ًیاز

با رکر
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم زض تَضیحات زضج ضَز
*** اگط ًَع كطآیٌس سایط هی تاضس اعالػات آى زض تَضیحات زضج ضَز

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

تَضیحات

بسوِ تعالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت :خذهات پس اص فشٍش هٌاتع آتی

ًام دستگاُ اجشایی :ضشوت ّای آب هٌغمِ ای ٍ ضشوت سْاهی ساصهاى آب ٍ تشق خَصستاى
ًام دستگاُ هادس :ضشوت هذیشیت هٌاتع آب ایشاى
غذٍس  /توذیذ ٍ تغییش پشٍاًِ تْشُ تشداسی اص هٌاتع آتی

ضشح خذهت
ًَع خذهت

 -4هطخػات خذهت

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

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

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

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد).

افشاد حمیمی ٍ حمَلی دس تخص ّای هختلف
وطاٍسصی،ضشب ٍ غٌعت
تػذی گشی
استاًی

حاوویتی
سٍستایی
ضْشی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواعی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًی هطخع
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تطخیع دستگاُ
هغاتك فشم ضواسُ یه پیَست
لاًَى تَصیع عادالًِ آب ٍ هػَتات هشتثظ
ّ 105000000ضاس ًفش خذهت گیشًذگاى دس:
 45سٍص
یىثاس تشای ّویطِ
هثلغ(هثالغ)
تستگی تِ ًَع خذهت گیشًذُ ٍ
هغاتك لاًَى تَصیع عادالًِ آب ٍ
تعشفِ سالیاًِ اتالغی ٍصاست ًیشٍ

هاُ
حذالل  4تاس دس:
ضواسُ حساب (ّای) تاًىی

هاُ

فػل
فػل

سال
سال

پشداخت تػَست الىتشًٍیه

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

( www.wrm.irاعالع سساًی)
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
Taklif.wrm.ir
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

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

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایشً :ثَد سیستن یىپاسچِ اسائِ
خذهات الىتشًٍیىی
استعالم
استعالم الىتشًٍیىی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الىتشًٍیىی

اتَهاسیَى اداسی
حمَلی ٍ لشاسدادّا
تعشفِ ٍ حساتذاسی دسآهذ هطتشویي
سیستن جاهع حفاظت ٍ تْشُ تشداسی
ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
ًام دستگاُ دیگش
دیگش

هغاتك لیست استعالهات
پیَست

فیلذّای
هَسدتثادل

استعالم الىتشًٍیىی اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای
دیگش

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

تشخظ
online

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

تذلیل عذم ٍجَد سیستن یىپاسچِ حفاظت ٍ تْشُ تشداسی اص هٌاتع اب ٍ
اهَس هطتشویي ٍ ضشٍست ّای لاًًَی اعوال ضذُ اص سَی لاًَى تَصیع
عادالًِ آب

روش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
عٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
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

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

دسخَاست تجذیذ پشٍاًِ حفش چاُ عویك ٍ ًیوِ عویك تشای ولیِ تخطْای (هػشف وطاٍسصی – غٌعتی – ضشب ٍ سایش هػاسف)حفش چاُ تِ جای
چاُ
دسخَاست توذیذ پشٍاًِ تْشُ تشداسی چاُ عویك ٍ ًیوِ عویك تشای ولیِ تخطْای هػشف (وطاٍسصی – غٌعتی – ضشب ٍ سایش هػاسف)
دسخَاست توذیذ پشٍاًِ وف ضىٌی ٍ تغییش هحل (سٍش اجشای سسیذگی ،فشم دسخَاست ،اًجام واسضٌاسی ٍ غذٍس پشٍاًِ وف ضىٌی چاُ)
دسخَاست تغییش ًام غاحة پشٍاًِ حفش یا تْشُ تشداسی اص چاُ (یا اغالح پشٍاًِ تْشُ تشداسی)
دسخَاست الیشٍتی چاُ ٍ وف ضىٌی چاُ
دسخَاست توذیذ هجَص الیشٍتی ٍ وف ضىٌی چاُ
دسخَاست هجَص تشای تغییش واستشی آب چاُ
دسخَاست چاُ جایگضیي لٌات ٍ چاُ تجای چاُ
دسخَاست تغییش سٍش حفاسی
دسخَاست غذٍس پشٍاًِ الوثٌی
دسخَاست توذیذ هجَص پیطىاسی ٍ الیشٍتی لٌات
دسخَاست توذیذ هجَص
تعْذ ًاهِ اًسذاد چاُ
تعْذ ًاهِ حفش هجَص گواًِ
دسخَاست تشلی وشدى چاُ
غذٍس واست ضاسط وٌتَس َّضوٌذ آب ٍ تشق
دسخَاست توذیذ واست ضاسط وٌتَس َّضوٌذ آب ٍ تشق
دسخَاست تغییش هساحت اساضی ٍ اغالح پشٍاًِ تْشُ تشداسی
دسخَاست آصهایص پوپاط چاُّای تْشُ تشداسی
درخَاست بازرسی ٍ رسیذگی بِ شكایات
خذهات پس ازصذٍر پرٍاًِ  /هجَز  /تخصیص بْرُ برداری هٌابع آبی

توذیذ پشٍاًِ تْشُ تشداسی اص آب ّای سغحی ٍاحذّای غٌعتی
تغییش ًام غاحة پشٍاًِ تْشُ تشداسی اص آب سغحی
دسخَاست تغییش هساحت اساضی ٍ اغالح پشٍاًِ تْشُ تشداسی
دسخَاست توذیذ هجَص تستِ تٌذی آب تشای هػاسف ضشب
دسخَاست تاصسسی ٍ سسیذگی تِ ضىایات
دسخَاست توذیذ پشٍاًِ تْشُ تشداسی اص آب ّای سغحی ٍاحذّای وطاٍسصی
دسخَاست توذیذ پشٍاًِ تْشُ تشداسی اص آب ّای سغحی ٍاحذّای آتضی پشٍسی
دسخَاست هعشفی هتماضیاى تِ ساصهاى جْاد وطاٍسصی جْت آتیاسی تحت فطاس ٍ پَضص اًْاس
دسخَاست تغییش ًام پشٍاًِ تْشُ تشداسی ( غٌعتی  ،وطاٍسصی  ،آتضی پشٍسی)
دسخَاست آصهایص پوپاط

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

هغاتك لیست پیَست

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

تَضیح عٌاٍیي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
دس ساستای اجشای هادُ  2آییي ًاهِ تَسعِ خذهات الىتشًٍیىی هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ  93/6/10دستگاّْای اجشایی هىلفٌذ
ضٌاسٌاهِ خذهات خَد سا حذاوثش تا پایاى سال  1393تْیِ ٍ تشای دستشسی عوَم دس دسگاُ دستگاُ هشتَط هٌتطش ًوایٌذ .ساصهاى هدذیشیت ٍ

تشًاهِ سیضی وطَس ًیض ٍظیفِ تشسسی هستٌذات ضٌاسٌاهِ خذهات ٍ اسائدِ آى دس پٌجدشُ ٍاحدذ خدذهات سا تشعْدذُ داسد .تدذیي هٌودَس فدشم
استاًذاسد ضٌاسٌاهِ خذهات تِ ضشح پیَست ٍ تا تَضیحات ریل تشای تىویل ٍ اجشای آییي ًاهِ هزوَس اسسال هی گشدد.
خذهت :هجوَعِ ای اص فشایٌذّا است وِ دس تعاهالت تیي هشاجعیي ٍ واسوٌداى دٍلدت یدا سیسدتوْای اسائدِ وٌٌدذُ خدذهت تدشای اًجدام
دسخَاست هشاجعیي سٍی هی دّذ.
عٌَاى خذهت :ضاهل فْشستی اص ولیِ خذهات الىتشًٍیىی ٍ غیشالىتشًٍیىی است وِ عٌاٍیي ٍ تعذاد آًْا تِ تأییذ تاالتشیي همدام دسدتگاُ
سسیذُ تاضذ .عٌاٍیي خذهات اعالم ضذُ تِ هٌضلِ عٌاٍیي استاًذاسد خذهات تَدُ ٍ تِ ّش خذهت وذ یىتا اختػاظ دادُ خَاّذ ضذ.
شٌاسِ خذهت :وذیىتایی وِ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تِ خذهت اختػاظ دادُ هی ضَد ٍ تِ عٌَاى ضٌاسِ خدذهت
اص ایي پس استفادُ خَاّذ ضذ.
ًام دستگاُ اجراییً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ عٌَاى اسائِ دٌّذُ خذهت
ًام دستگاُ هادرً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ عٌَاى دستگاُ هافَق دستگاّْای اجشایی
شرح خذهت :ضاهل یه تعشیف واهل اص خذهت هی تاضذ.
ًَع خذهت :تش حسة ایي وِ خذهت اص ًَع اسائِ خذهت دستگاُ اجشایی تِ هدشدم( ،)G2Cخدذهت دسدتگاُ اجشایدی تدِ دسدتگاُ اجشایدی
دیگش( ،)G2Gخذهت دستگاُ اجشایی تِ وسة ٍ واس ( )G2Bتاضذ،تعشیف هی ضَد.
ًَع هخاعبیي :دستِ تٌذی ًَع هخاعثیي هاًٌذ داًطجَ ،استاد ،تاصًطستگاى ،عوَم هشدمً ،اًَایاى ،دسدتگاُّدای عودَهی ،دسدتگاُّدای
اجشایی ،جَاًاى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :خذهتی وِ تحمك آى هَجة التذاس ٍ حاوویت وطَس است ٍ هٌافع آى تذٍى هحدذٍدیت ضداهل ّودِ الطداس جاهعدِ
گشدیذُ ٍ تْشُ هٌذی اص آى هَجة هحذٍدیت تشای استفادُ دیگشاى ًوی ضَد.
تصذی گری :خذهتی وِ اص ًَع حاوویتی ًثاضذ.

سغح خذهت:


هلی :خذهتی است وِ تِ ول آحاد جاهعِ تذٍى دسًوش گشفتي هىاى جغشافیایی ٍ هحل الاهت هشدم اسائِ هی ضَد.



هٌغقِ ای :خذهتی است وِ تِ یه هٌغمِ خاظ جغشافیایی تشحسة ضشایظ خاظ آى هٌغمِ اسائِ هی گشدد.



استاًی :خذهتی است وِ دس سغح یه استاى تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.



شْری :خذهتی است وِ دستگاّْای هتَلی دس سغح یه ضْش اسائِ هی وٌٌذ.



رٍستایی :خذهتی است وِ دس سغح یه سٍستا تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.

رٍیذاد هرتبظ :یعٌی خذهت هَسد ًوش تِ وذام سٍیذاد صًذگی ضْشًٍذاى یا ساصهاًْا هشتثظ خَاّذ تَد.
ًحَُ آغاز خذهتّ :شخذهت تا یه سٍیذاد آغاص هیضَد .ایي سٍیذاد هیتَاًذ تػَیة یه لداًَى ،تعیدیي یده صهداى (هدثال آغداص صهداى
اًتخاتات) ،سسیذى تماضای خذهت گیشًذُ ،سخ دادى یه سٍیذاد دیگش (هاًٌذ سٍیذادّای واسی یا حَادث عثیعی) ٍ  ....تاضذ
هذارک الزم برای اًجام خذهت:هذاسن ٍ هستٌذات الصم تِ عَس واهل تیاى گشدد.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :لَاًیي ٍ همشسات هشتثظ تا خذهت دس غَست ٍجَد روش گشدد.
آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى :آهاس هشاجعِ افشاد تشای گشفتي خذهت تشحسة سٍص یا هاُ یا سال روش ضَد.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هذت صهاى الصم تشای اسائِ واهل خذهت دسج گشدد.
تَاتر :تعذاد دفعات اسائِ خذهت تِ ریٌفع دس یه تاصُ هطخع (هاًٌذ هاُ ،فػل یا سال) وِ یه ضْشًٍذ هشاجعِ هی وٌذ.

تعذادبار هراجعِ :تعذاد تاس هشاجعِ فشد تشای گشفتي یه خذهت (یا یه ًفش تشای گشفتي یه خذهت چٌذ تاس هشاجعِ هی وٌذ)
ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهت :همذاس هثلغی وِ خذهت گیشًذُ تاتت اسائِ خذهت هی پشداصد.
ًحَُ دسترسی فعلی شْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ دستشسی یا تِ غَست الىتشًٍیىی یا غیشالىتشًٍیىی است .دس غَستی وِ خذهت
تِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد یىی اص واًالْای روش ضذُ دس جذٍل یا ّش واًال استثاعی دیگشی وِ ٍجَد داسد روش ضَد.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت :دس غَستی وِ خذهت تِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد آدسس ایٌتشًتی هحل اسائِ
خذهت تِ عَس واهل ٍ دلیك روش ضَد(.لیٌه هستمین تِ غفحِ اسائِ خذهت)
رکر ضرٍرتْای هراجعِ حضَری :دس غَستی وِ خذهت الىتشًٍیىی ضذُ است ٍلی ّوچٌاى ًیاص تِ هشاجعدِ حضدَسی هدشدم ٍجدَد
داسد ،علل هشاجعِ حضَسی سا تیاى وٌیذ .ایي گضیٌِ فمظ دس هَسد خذهات ًیوِ الىتشًٍیىی غذق هی وٌدذ ٍ علدل ًیودِ الىتشًٍیىدی تدَدى
خذهت سا سٍضي هی ساصد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًكْای اعالعاتی) در ّواى دستگاُ :اسائِ ًْایی تسدیاسی اص خدذهات دسدتگاّْا هسدتلضم
دسیافت اعالعات تىویلی اص سایش ساهاًِ ّای ّواى دستگاُ هی تاضذ وِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىی(آًالیدي یدا آفالیدي) تشلدشاس
ضذُ ٍ گاُ ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىاتثِ یا هشاجعِ حضَسی) است .دس ایي گضیٌِ فیلذ یا فیلذّای هَسد دسخَاست اص ساهاًِ دیگدش
روش ضَد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًكْای اعالعاتی) در دستگاّْای دیگر :اسائِ ًْایی تسیاسی اص خذهات دستگاّْا هستلضم
دسیافت اعالعات تىویلی اص سایش دستگاّْای اجشایی هی تاضذ وِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىی(آًالیي یا آفالیي) تشلشاس ضذُ ٍ گاُ
ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىاتثِ یا هشاجعِ حضَسی) است .دس ایي گضیٌِ فیلذ یا فیلذّای هَسد دسخَاست اص دسدتگاُ اجشایدی دیگدش
روش ضَد.
عٌاٍیي فرایٌذّای خذهتّ :ش خذهت هجوَعِای اص فشایٌذّا هی تاضذ .فشایٌذّای اغلی ٍ والى خذهت تا دیذ تحلیل هلی تِ عَس

واهل ٍ تِ تشتیة تیاى گشدد .دس ٍالع ًسثت خذهت تا فشایٌذّای اغلی ٍ صیش فشایٌذّا تػَست ًوَداس صیش خَاّذ تَد.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتً :وَداسی است وِ هاًٌذ ًوَداس گشدش واس اها دس سغحی والى تٌْا تِ ًوایص
استثاط فشایٌذّای اغلی روش ضذُ دس هشحلِ پیص هیپشداصد .دس ایي ًوَداس ّیچ ًیاصی تِ پشداختي تِ هَجَدیتْای
وَچه ٍ پاییي سفتي تا سغح ٍظیفِ ًیستّ .وچٌیي هی تایست اص تشسین صیش فشایٌذّا اجتٌاب وشد.

شٌاسٌاهِ هجَزّای صادرُ

(ایي فشم دس هَسد خذهاتی وِ هٌجش تِ غذٍس هجَص هی گشدد تىویل هی ضَد).
دس ساستای اجشای تثػشُ هادُ  5آییي ًاهِ تَسعِ خذهات الىتشًٍیىی هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ ،93/6/10
هعاًٍت ،تاًه اعالعاتی غذٍس هجَصّای تواهی دستگاُ ّای اجشایی وطَس ضاهل :اًَاع هجَصّا ،هشجع ،ضیَُ غدذٍس،
توذیذ ،لغَ ٍ احیاءّ ،ضیٌِ ،صهاى ٍ فشایٌذ ٍ هشاحل اًجام واس سا تا ّوىاسی دسدتگاُ ّدای اجشایدی تطدىیل دادُ ٍ تدِ
هٌوَس اعالعسساًی ٍ ضفافساصی ،دستشسی تشخظ هدشدم تدِ آى سا فدشاّن هدیوٌدذ .تدذیي هٌودَس جدذٍل اعالعدات
هجَصّای حمیمی ٍحمَلی تشای ایجاد تاًه اعالعاتی هجَصّا تِ ضشح صیش تشای تىویدل ٍ اجدشای آیدیي ًاهدِ هدزوَس
اسسال هی گشدد.

هجَز :ولیِ هَاسدی وِ فعالیت اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی هٌَط تِ أخز هجَص اعن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استعالم یا
هَافمت ٍ هَاسد هطاتِ آى اص دستگاّْای اجشائی هی تاضذ.

لیست اعالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

صذٍر
توذیذ
اصالح
لغَ

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشن تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتىویل ضَد

دٍلتی

4

اختصاصی

3

هشترک *

2

الكترًٍیكی

1

(رٍز /ساعت)
غیر الكترًٍیكی

هذت اعتبار

آییي ًاهِ)

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

ّسیٌِ

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

هذارک هَرد ًیاز

هتقاضی هجَز

فرم شوارُ یک

فرم شوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

هذارک هَرد
ًیاز

با رکر
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استعالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالعات آى دس تَضیحات دسج ضَد

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الكترًٍیكی

غیر
الكترًٍیكی

تَضیحات

بسوِ تعالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -2ضٌاسِ ذسهت

 -1ػٌَاى ذسهت :استؼالهات

ًام زستگاُ اجطایی :ضطًت ّای آب هٌغوِ ای ٍ ضطًت سْاهی ساظهاى آب ٍ تطم ذَظستاى  ،ضطًت تَسؼِ هٌاتغ آب ٍ ًیطٍ ایطاى
ًام زستگاُ هازض :ضطًت هسیطیت هٌاتغ آب ایطاى
ضطح ذسهت

 -4هطرػات ذسهت

ًَع ذسهت

هاّیت ذسهت
سغح ذسهت
ضٍیساز هطتثظ تا:
ًحَُ آؿاظ ذسهت

اكطاز حویوی ٍ حوَهی زض ترص ّای هرتلق ًِ
ذسهت تِ ضْطًٍساى ()G2C
هتواضی ذسهات تَزُ ٍ هغاتن هَاًیي  ،ترطٌاهِ ّا ،
ذسهت تِ ًسة ٍ ًاض ()G2B
ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ ّا ًیاظهٌس اذص هجَظ اظ زستگاُ
ذسهت تِ زیگطزستگاُ ّای زٍلتی()G2G
ّای هرتلق هی تاضٌس
تػسی گطی
حاًویتی
ضٍستایی
ضْطی
استاًی
هٌغوِ ای
هلی
ًسة ٍ ًاض
ثثت هالٌیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَظش
تَلیس
سایط
هساضى ٍ گَاّیٌاهِّا ٍكات
تاظًطستگی
اظزٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْطی
ضذساز ضٍیسازی هطرع
كطاضسیسى ظهاًی هطرع
تواضای گیطًسُ ذسهت
سایط... :
تطریع زستگاُ

هساضى الظم تطای اًجام
ذسهت

زضذَاست ًتثی هتواضی  ،هٌاتثات تیي زستگاّی تِ اًضوام هساضى هثثتِ الظم پیص تیٌی ضسُ
زض هَاًیي  ،ترطٌاهِ ّا  ،ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ ّا

هَاًیي ٍ هوطضات تاالزستی

هاًَى تَظیغ ػازالًِ آب ٍ هػَتات هطتثظ  ،ترطٌاهِ ّا  ،ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ ّای جاضی زٍلت  ،زستگاُ شیطتظ

آهاض تؼساز ذسهت گیطًسگاى
هتَسظ هست ظهاى اضایِ ذسهت:

 -5جعییات ذسهت

استؼالهات تیي زستگاّی
ًَع هراعثیي

 -3اضائِ زٌّسُ
ذسهت

( ایي كیلس تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ًطَض تٌویل هی ضَز).

تَاتط
تؼساز تاض هطاجؼِ حضَضی
ّعیٌِ اضایِ ذسهت(ضیال) تِ
ذسهت گیطًسگاى

حساهل ّ 205000000عاض ًلط ذسهت گیطًسگاى زض:
 30ضٍظًاضی
حساهل  2تاض زض:
یٌثاض تطای ّویطِ
حساهل  10هطتثِ زض سال
ضواضُ حساب (ّای) تاًٌی
هثلؾ(هثالؾ)
تستگی تِ ًَع ذسهت گیطًسُ ٍ زض ضواضُ حساب زض تاًي ػاهل
ضطًتْای تاتؼِ ( اًثط تاًي
غَضت پیص تیٌی زض هَاًیي ،
ترطٌاهِ ّا  ،ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ ّا غازضات)
ٍ تؼطكِ سالیاًِ اتالؿی ٍظاضت ًیطٍ

هاُ
هاُ

كػل
كػل

ً -6حَُ زستطسی تِ ذسهت

سال

پطزاذت تػَضت الٌتطًٍیي

...
آزضس زهین ٍ هستوین ذسهت زض ٍتگاُ زض غَضت الٌتطًٍیٌی تَزى ّوِ یا ترطی اظ آى www.wrm.ir
ًام ساهاًِ هطتَط تِ ذسهت زض غَضت الٌتطًٍیٌی تَزى ّوِ یا ترطی اظ آى:
ضساًِ اضتثاعی ذسهت
ًَع اضائِ
هطاحل ذسهت
تللي ّوطاُ (تطًاهِ ًاضتطزی)
ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
الٌتطًٍیٌی
اضسال پستی
پست الٌتطًٍیي
پیام ًَتاُ
تللي گَیا یا هطًع تواس
سایط(تاشًطًحَُ زستطسی)
زض هطحلِ اعالع
ضساًی ذسهت

سال

ؿیطالٌتطًٍیٌی

تسلیل ػسم ٍجَز اضتثاعات تیي زستگاّی ٍ ضاُ اًساظی ّ ٍ IXوچٌیي
ًثَز ساظًٍاض هاًًَی ٍ هطرع تیي زستگاُ ّای هرتلق ٍ ًثَز پٌچطُ
یا ساهاًِ زضیاكت ٍ پاسد استؼالهات تیي زستگاّی ٍ هطتطى

زض هطحلِ زضذَاست ذسهت
هطحلِ تَلیس ذسهت
(كطایٌس زاذل زستگاُ
یا اضتثاط تا زیگط
زستگاُ ّا )
ًام ساهاًِ ّای زیگط

ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست الٌتطًٍیي
تللي گَیا یا هطًع تواس
زكاتط پیطرَاى
ضواضُ هطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زكاتط پیطرَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ زكاتط پیطرَاى
سایط(تاشًطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اغالت كطز
هلی
جْت احطاظ اغالت هسضى
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
ضْطستاًی
سایطً :ثَز سیستن یٌپاضچِ اضائِ
ذسهات الٌتطًٍیٌی
استؼالم
استؼالم الٌتطًٍیٌی
كیلسّای هَضزتثازل
ؿیط
الٌتطًٍیٌی
تطذظ
online

 -7اضتثاط ذسهت تا سایط ساهاًِ ّا (تاًٌْای
اعالػاتی) زض زستگاُ

زضهطحلِ اضائِ ذسهت

ؿیطالٌتطًٍیٌی

تللي ّوطاُ (تطًاهِ ًاضتطزی)
اضسال پستی
پیام ًَتاُ

شًط ضطٍضت هطاجؼِ
حضَضی

الٌتطًٍیٌی

شًط ضطٍضت
هطاجؼِ
حضَضی

الٌتطًٍیٌی

شًط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضی

ؿیطالٌتطًٍیٌی

اتَهاسیَى ازاضی
حوَهی ٍ هطاضزازّا
تؼطكِ ٍ حساتساضی زضآهس هطتطًیي
سیستن استوالى اضاضی
سیستن هالی ٍ شیحساتی
سیستن حلاظت ٍ تْطُ تطزاضی
سیستن هسیطیت عطحْا ٍ پیواًٌاضاى
سیستن هسیطیت ًیطٍگاُ ّا
سیستن تاظضسی ٍ ضسیسگی تِ ضٌایات
ساهاًِ تَزجِ ٍ اػتثاضات

زستِای
()Batch

الٌتطًٍیٌی

شًط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضی

ؿیطالٌتطًٍیٌی

هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اغالت كطز
هلی
جْت احطاظ اغالت هسضى
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
ضْطستاًی
سایط :ػسم اعالع شیٌلؼاى
تللي ّوطاُ (تطًاهِ ًاضتطزی)
ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
اضسال پستی
پست الٌتطًٍیي
پیام ًَتاُ
تللي گَیا یا هطًع تواس
زكاتط پیطرَاى
ضواضُ هطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زكاتط پیطرَاى :ػٌاٍیي هطاتِ زكاتط پیطرَاى :
سایط(تاشًطًحَُ زستطسی)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اغالت كطز
هلی
جْت احطاظ اغالت هسضى
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
ضْطستاًی
سایط:
ایٌتطاًتی (هاًٌس ایٌتطاًت زاذلی زستگاُ یا) ERP
ایٌتطًتی (هاًٌس زضگاُ زستگاُ)
سایط (تاشًطًحَُ زستطسی)
پست الٌتطًٍیي

ثثت احَال

احطاظ َّیت ً ،س هلی

ثثت اسٌاز

احطاظ هالٌیت اضاضی ٍ اهالى

استاًساضی

استؼالم هَاًیي  ،ضكغ ضثْات  ،ضَضای
آب ّ ،واٌّگی تیي زستگاّی ،
ّوٌاضی ضْطزاضی ،كطهاًساضی ٍ
ترطساضی  ،زّساضیوجَظ اجطای عطح
ٍ یا زضذَاست ً ،اضگطٍُ ّای
ترػػی  ،ضَضای تاهیي استاى،
ضَاتظ كٌی ٍ هطاضزازی
زضذَاست تطهی ًطزى چاُ ّا ،
هٌػَتات  ،تاسیسات  ،هٌاتغ آتی
تؼییي الگَی ًطت ٍ ًیاظ آتی ،
اضاضی تحت پَضص  ،تولي  ،اػالم
ٍ استؼالم تطٌل ّا ،سال ًطت ،
تؼییي ظضاػی تَزى ظهیي ٍ ًَع ًطت
 ،احیا ٍ ػسم احیا هٌات  ،آتیاضی هغطُ
ای  ،تْای هحػَالت ظضاػی تاؿی ٍ
آتعیاى
ضػایت هالحظات ٍ هجَظ اجطای عطح

تطم

-8اضتثاط ذسهت تا سایط زستگاّْای زیگط

جْاز ًطاٍضظی

هٌاتغ عثیؼی

ساظهاى جٌلْا ٍ هطاتغ

ضػایت هالحظات ٍ هجَظ اجطای
عطح ،هجَظ عطح آتعی پطٍضی
هجَظ كؼالیت ٍ پطٍاًِ تْطُ تطزاضی ،
آب هَضز ًیاظ ٍاحسّای غٌؼتی ،
هجَظ تْطُ تطزاضی اظ ضي ٍ هاسِ
هساحت ظهیٌْا ،هستثٌیات یا هلی

هحیظ ظیست

هیطاث كطٌّگی

ضػایت هالحظات ٍ هجَظ اجطای عطح

ًلت ٍ گاظ

تؼییي حطین ً ،یاظ آتی غٌایغ
پتطٍضیوی ٍ ٍاتستِ  ،ذغَط اًتوال
زضذَاست
هجَظ حول ٍ ًول ٍ هاضیي حلاضی ،
پلوپ چاُ  ،پَضص ًیطٍی هحاكظتی
ًٌ،تطل تطزاضتْای ؿیط هجاض  ،اتالؽ ٍ
ّوٌاضی زض اجطای احٌام  ،اذص هجَظ
ٍاًجام اًلجاض  ،تاهیي اهٌیت
تؼییي حطین جازُ  ،هجَظ هغغ ضاُ ،
حول ٍ ًول پایاًِ ّا  ،هجَظ كؼالیت
زض حطین جازُ
ترػیع سَذت ٍ تؼییي هیعاى
هػطف

غٌایغ ٍ هؼازى

ًیطٍی اًتظاهی

ضاُ ٍ تطاتطی

ستاز حول ٍ ًول ٍ سَذت

تطذظ
online

زستِای
()Batch

ًام زستگاُ زیگط

ًام ساهاًِ
ّای زستگاُ
زیگط

كیلسّای هَضزتثازل
هَضَع استؼالهات

هثلؾ (زضغَضت
پطزاذت ّعیٌِ)

استؼالم الٌتطًٍیٌی

اگط استؼالم
ؿیطالٌتطًٍیٌی
است ،استؼالم
تَسظ:
زستگاُ
هطاجؼِ ًٌٌسُ
زستگاُ
هطاجؼِ ًٌٌسُ
زستگاُ
هطاجؼِ ًٌٌسُ

 -9ػٌاٍیي
كطایٌسّای
ذسهت

احطاظ َّیت ً ،س هلی
احطاظ هالٌیت اضاضی ٍ اهالى

استؼالم هَاًیي  ،ضكغ ضثْات  ،ضَضای آب ّ ،واٌّگی تیي زستگاّی ّ ،وٌاضی ضْطزاضی ،كطهاًساضی ٍ ترطساضی  ،زّساضیوجَظ اجطای عطح ٍ یا زضذَاست ً ،اضگطٍُ ّای
ترػػی  ،ضَضای تاهیي استاى ،ضَاتظ كٌی ٍ هطاضزازی
زضذَاست تطهی ًطزى چاُ ّا  ،هٌػَتات  ،تاسیسات  ،هٌاتغ آتی

تؼییي الگَی ًطت ٍ ًیاظ آتی  ،اضاضی تحت پَضص  ،تولي  ،اػالم ٍ استؼالم تطٌل ّا ،سال ًطت  ،تؼییي ظضاػی تَزى ظهیي ٍ ًَع ًطت  ،احیا ٍ ػسم احیا هٌات  ،آتیاضی
هغطُ ای  ،تْای هحػَالت ظضاػی تاؿی ٍ آتعیاى
ضػایت هالحظات ٍ هجَظ اجطای عطح
ضػایت هالحظات ٍ هجَظ اجطای عطح ،هجَظ عطح آتعی پطٍضی
هجَظ كؼالیت ٍ پطٍاًِ تْطُ تطزاضی  ،آب هَضز ًیاظ ٍاحسّای غٌؼتی  ،هجَظ تْطُ تطزاضی اظ ضي ٍ هاسِ
هساحت ظهیٌْا ،هستثٌیات یا هلی
ضػایت هالحظات ٍ هجَظ اجطای عطح
تؼییي حطین ً ،یاظ آتی غٌایغ پتطٍضیوی ٍ ٍاتستِ  ،ذغَط اًتوال زضذَاست
هجَظ حول ٍ ًول ٍ هاضیي حلاضی  ،پلوپ چاُ  ،پَضص ًیطٍی هحاكظتی ًٌ،تطل تطزاضتْای ؿیط هجاض  ،اتالؽ ٍ ّوٌاضی زض اجطای احٌام  ،اذص هجَظ ٍاًجام اًلجاض  ،تاهیي
اهٌیت
تؼییي حطین جازُ  ،هجَظ هغغ ضاُ  ،حول ٍ ًول پایاًِ ّا  ،هجَظ كؼالیت زض حطین جازُ
ترػیع سَذت ٍ تؼییي هیعاى هػطف

ً -10وَزاض اضتثاعی كطایٌسّای ذسهت

ًام ٍ ًام ذاًَازگی تٌویل ًٌٌسُ كطم:

تللي:

پست الٌتطًٍیي:

ٍاحس هطتَط:

تَضیح عٌاٍیي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
زض ضاستای اجطای هازُ  2آییي ًاهِ تَسؼِ ذسهات الٌتطًٍیٌی هػَتِ ضواضُ  206/93/7740هَضخ  93/6/10زستگاّْای اجطایی هٌللٌس
ضٌاسٌاهِ ذسهات ذَز ضا حساًثط تا پایاى سال  1393تْیِ ٍ تطای زستطسی ػوَم زض زضگاُ زستگاُ هطتَط هٌتطط ًوایٌس .ساظهاى هدسیطیت ٍ
تطًاهِ ضیعی ًطَض ًیع ٍظیلِ تطضسی هستٌسات ضٌاسٌاهِ ذسهات ٍ اضائدِ آى زض پٌجدطُ ٍاحدس ذدسهات ضا تطػْدسُ زاضز .تدسیي هٌظدَض كدطم
استاًساضز ضٌاسٌاهِ ذسهات تِ ضطح پیَست ٍ تا تَضیحات شیل تطای تٌویل ٍ اجطای آییي ًاهِ هصًَض اضسال هی گطزز.

خذهت :هجوَػِ ای اظ كطایٌسّا است ًِ زض تؼاهالت تیي هطاجؼیي ٍ ًاضًٌداى زٍلدت یدا سیسدتوْای اضائدِ ًٌٌدسُ ذدسهت تدطای اًجدام
زضذَاست هطاجؼیي ضٍی هی زّس.
عٌَاى خذهت :ضاهل كْطستی اظ ًلیِ ذسهات الٌتطًٍیٌی ٍ ؿیطالٌتطًٍیٌی است ًِ ػٌاٍیي ٍ تؼساز آًْا تِ تأییس تاالتطیي هودام زسدتگاُ
ضسیسُ تاضس .ػٌاٍیي ذسهات اػالم ضسُ تِ هٌعلِ ػٌاٍیي استاًساضز ذسهات تَزُ ٍ تِ ّط ذسهت ًس یٌتا اذتػاظ زازُ ذَاّس ضس.
شٌاسِ خذهتً :سیٌتایی ًِ تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ًطَض تِ ذسهت اذتػاظ زازُ هی ضَز ٍ تِ ػٌَاى ضٌاسِ ذدسهت
اظ ایي پس استلازُ ذَاّس ضس.
ًام دستگاُ اجراییً :ام ساظهاى/ضطًت/هَسسًِْ/از ٍ ....تِ ػٌَاى اضائِ زٌّسُ ذسهت
ًام دستگاُ هادرً :ام ساظهاى/ضطًت/هَسسًِْ/از ٍ ....تِ ػٌَاى زستگاُ هاكَم زستگاّْای اجطایی
شرح خذهت :ضاهل یي تؼطیق ًاهل اظ ذسهت هی تاضس.
ًَع خذهت :تط حسة ایي ًِ ذسهت اظ ًَع اضائِ ذسهت زستگاُ اجطایی تِ هدطزم( ،)G2Cذدسهت زسدتگاُ اجطایدی تدِ زسدتگاُ اجطایدی
زیگط( ،)G2Gذسهت زستگاُ اجطایی تِ ًسة ٍ ًاض ( )G2Bتاضس،تؼطیق هی ضَز.
ًَع هخاعبیي :زستِ تٌسی ًَع هراعثیي هاًٌس زاًطجَ ،استاز ،تاظًطستگاى ،ػوَم هطزمً ،اًَایاى ،زسدتگاُّدای ػودَهی ،زسدتگاُّدای
اجطایی ،جَاًاى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :ذسهتی ًِ تحون آى هَجة اهتساض ٍ حاًویت ًطَض است ٍ هٌاكغ آى تسٍى هحدسٍزیت ضداهل ّودِ اهطداض جاهؼدِ
گطزیسُ ٍ تْطُ هٌسی اظ آى هَجة هحسٍزیت تطای استلازُ زیگطاى ًوی ضَز.
تصذی گری :ذسهتی ًِ اظ ًَع حاًویتی ًثاضس.

سغح خذهت:


هلی :ذسهتی است ًِ تِ ًل آحاز جاهؼِ تسٍى زضًظط گطكتي هٌاى جـطاكیایی ٍ هحل اهاهت هطزم اضائِ هی ضَز.



هٌغقِ ای :ذسهتی است ًِ تِ یي هٌغوِ ذاظ جـطاكیایی تطحسة ضطایظ ذاظ آى هٌغوِ اضائِ هی گطزز.



استاًی :ذسهتی است ًِ زض سغح یي استاى تَسظ زستگاّْای هطتَط اضائِ هی گطزز.



شْری :ذسهتی است ًِ زستگاّْای هتَلی زض سغح یي ضْط اضائِ هی ًٌٌس.



رٍستایی :ذسهتی است ًِ زض سغح یي ضٍستا تَسظ زستگاّْای هطتَط اضائِ هی گطزز.

رٍیذاد هرتبظ :یؼٌی ذسهت هَضز ًظط تِ ًسام ضٍیساز ظًسگی ضْطًٍساى یا ساظهاًْا هطتثظ ذَاّس تَز.
ًحَُ آغاز خذهتّ :طذسهت تا یي ضٍیساز آؿاظ هیضَز .ایي ضٍیساز هیتَاًس تػَیة یي هداًَى ،تؼیدیي یدي ظهداى (هدثال آؿداظ ظهداى
اًتراتات) ،ضسیسى تواضای ذسهت گیطًسُ ،ضخ زازى یي ضٍیساز زیگط (هاًٌس ضٍیسازّای ًاضی یا حَازث عثیؼی) ٍ  ....تاضس
هذارک الزم برای اًجام خذهت:هساضى ٍ هستٌسات الظم تِ عَض ًاهل تیاى گطزز.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :هَاًیي ٍ هوطضات هطتثظ تا ذسهت زض غَضت ٍجَز شًط گطزز.
آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى :آهاض هطاجؼِ اكطاز تطای گطكتي ذسهت تطحسة ضٍظ یا هاُ یا سال شًط ضَز.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هست ظهاى الظم تطای اضائِ ًاهل ذسهت زضج گطزز.
تَاتر :تؼساز زكؼات اضائِ ذسهت تِ شیٌلغ زض یي تاظُ هطرع (هاًٌس هاُ ،كػل یا سال) ًِ یي ضْطًٍس هطاجؼِ هی ًٌس.
تعذادبار هراجعِ :تؼساز تاض هطاجؼِ كطز تطای گطكتي یي ذسهت (یا یي ًلط تطای گطكتي یي ذسهت چٌس تاض هطاجؼِ هی ًٌس)

ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهت :هوساض هثلـی ًِ ذسهت گیطًسُ تاتت اضائِ ذسهت هی پطزاظز.
ًحَُ دسترسی فعلی شْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ زستطسی یا تِ غَضت الٌتطًٍیٌی یا ؿیطالٌتطًٍیٌی است .زض غَضتی ًِ ذسهت
تِ غَضت الٌتطًٍیٌی اضائِ هی ضَز یٌی اظ ًاًالْای شًط ضسُ زض جسٍل یا ّط ًاًال اضتثاعی زیگطی ًِ ٍجَز زاضز شًط ضَز.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت :زض غَضتی ًِ ذسهت تِ غَضت الٌتطًٍیٌی اضائِ هی ضَز آزضس ایٌتطًتی هحل اضائِ
ذسهت تِ عَض ًاهل ٍ زهین شًط ضَز(.لیٌي هستوین تِ غلحِ اضائِ ذسهت)
رکر ضرٍرتْای هراجعِ حضَری :زض غَضتی ًِ ذسهت الٌتطًٍیٌی ضسُ است ٍلی ّوچٌاى ًیاظ تِ هطاجؼدِ حضدَضی هدطزم ٍجدَز
زاضز ،ػلل هطاجؼِ حضَضی ضا تیاى ًٌیس .ایي گعیٌِ كوظ زض هَضز ذسهات ًیوِ الٌتطًٍیٌی غسم هی ًٌدس ٍ ػلدل ًیودِ الٌتطًٍیٌدی تدَزى
ذسهت ضا ضٍضي هی ساظز.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در ّواى دستگاُ :اضائِ ًْایی تسدیاضی اظ ذدسهات زسدتگاّْا هسدتلعم
زضیاكت اعالػات تٌویلی اظ سایط ساهاًِ ّای ّواى زستگاُ هی تاضس ًِ گاُ ایي اضتثاط تِ غَضت الٌتطًٍیٌی(آًالیدي یدا آكالیدي) تطهدطاض
ضسُ ٍ گاُ ٌَّظ تِ غَضت ؿیط الٌتطًٍیٌی(هٌاتثِ یا هطاجؼِ حضَضی) است .زض ایي گعیٌِ كیلس یا كیلسّای هَضز زضذَاست اظ ساهاًِ زیگدط
شًط ضَز.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در دستگاّْای دیگر :اضائِ ًْایی تسیاضی اظ ذسهات زستگاّْا هستلعم
زضیاكت اعالػات تٌویلی اظ سایط زستگاّْای اجطایی هی تاضس ًِ گاُ ایي اضتثاط تِ غَضت الٌتطًٍیٌی(آًالیي یا آكالیي) تطهطاض ضسُ ٍ گاُ
ٌَّظ تِ غَضت ؿیط الٌتطًٍیٌی(هٌاتثِ یا هطاجؼِ حضَضی) است .زض ایي گعیٌِ كیلس یا كیلسّای هَضز زضذَاست اظ زسدتگاُ اجطایدی زیگدط
شًط ضَز.
عٌاٍیي فرایٌذّای خذهتّ :ط ذسهت هجوَػِای اظ كطایٌسّا هی تاضس .كطایٌسّای اغلی ٍ ًالى ذسهت تا زیس تحلیل هلی تِ عَض

ًاهل ٍ تِ تطتیة تیاى گطزز .زض ٍاهغ ًسثت ذسهت تا كطایٌسّای اغلی ٍ ظیط كطایٌسّا تػَضت ًوَزاض ظیط ذَاّس تَز.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتً :وَزاضی است ًِ هاًٌس ًوَزاض گطزش ًاض اها زض سغحی ًالى تٌْا تِ ًوایص
اضتثاط كطایٌسّای اغلی شًط ضسُ زض هطحلِ پیص هیپطزاظز .زض ایي ًوَزاض ّیچ ًیاظی تِ پطزاذتي تِ هَجَزیتْای
ًَچي ٍ پاییي ضكتي تا سغح ٍظیلِ ًیستّ .وچٌیي هی تایست اظ تطسین ظیط كطایٌسّا اجتٌاب ًطز.

شٌاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
(ایي كطم زض هَضز ذسهاتی ًِ هٌجط تِ غسٍض هجَظ هی گطزز تٌویل هی ضَز).

زض ضاستای اجطای تثػطُ هازُ  5آییي ًاهِ تَسؼِ ذسهات الٌتطًٍیٌی هػَتِ ضواضُ  206/93/7740هَضخ ،93/6/10
هؼاًٍت ،تاًي اعالػاتی غسٍض هجَظّای تواهی زستگاُ ّای اجطایی ًطَض ضاهل :اًَاع هجَظّا ،هطجغ ،ضیَُ غدسٍض،
توسیس ،لـَ ٍ احیاءّ ،عیٌِ ،ظهاى ٍ كطایٌس ٍ هطاحل اًجام ًاض ضا تا ّوٌاضی زسدتگاُ ّدای اجطایدی تطدٌیل زازُ ٍ تدِ
هٌظَض اعالعضساًی ٍ ضلافساظی ،زستطسی تطذظ هدطزم تدِ آى ضا كدطاّن هدیًٌدس .تدسیي هٌظدَض جدسٍل اعالػدات
هجَظّای حویوی ٍحوَهی تطای ایجاز تاًي اعالػاتی هجَظّا تِ ضطح ظیط تطای تٌویدل ٍ اجدطای آیدیي ًاهدِ هدصًَض
اضسال هی گطزز.

هجَز ً:لیِ هَاضزی ًِ كؼالیت اضراظ حویوی ٍ حوَهی هٌَط تِ أذص هجَظ اػن اظ گَاّی ،پطٍاًِ ،جَاظ ،استؼالم یا
هَاكوت ٍ هَاضز هطاتِ آى اظ زستگاّْای اجطائی هی تاضس.

لیست اعالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

صذٍر
توذیذ
اصالح
لغَ

*اگط هطاحل هجَظ زاضای كطآیٌس هطتطى تا زیگط زستگاُ ّا ٍ ًیاظهٌس تثازل زازُ تا آًْا است ،كطم ضواضُ ً 2یعتٌویل ضَز

دٍلتی

4

اختصاصی

3

هشترک *

2

الکترًٍیکی

1

(رٍز /ساعت)
غیر الکترًٍیکی

هذت اعتبار

آییي ًاهِ)

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

ّسیٌِ

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

هذارک هَرد ًیاز

هتقاضی هجَز

فرم شوارُ یک

فرم شوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

هذارک هَرد
ًیاز

با رکر
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم زض تَضیحات زضج ضَز
*** اگط ًَع كطآیٌس سایط هی تاضس اعالػات آى زض تَضیحات زضج ضَز

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

تَضیحات

بسوِ تعالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -1ػٌَاى خذهتً :ظاست  ،اسصیاتی  ،وٌتشل ٍ هذیشیت پیواًىاساى

 -2ضٌاسِ خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ضشوت ّای آب هٌغمِ ای ٍ ضشوت سْاهی ساصهاى آب ٍ تشق خَصستاى  ،ضشوت تَسؼِ هٌاتغ آب ٍ ًیشٍ ایشاى
ًام دستگاُ هادس :ضشوت هذیشیت هٌاتغ آب ایشاى

 -4هطخػات خذهت

ضشح خذهت
ًَع خذهت

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

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاوویتی
هلی
آهَصش
تَلیذ
تاسیسات ضْشی
تماضای گیشًذُ خذهت
تطخیع دستگاُ

ًحَُ آغاص خذهت

ًظاست  ،اسصیاتی  ،وٌتشل ٍ هذیشیت پیواًىاساى غٌؼت
آب اص لحاػ حمَلی ،هالی  ،اجشایی  ،فٌی  ،واسوشدی ،
ػولىشدی  ،ستثِ تٌذی
تػذی گشی
استاًی

ضْشی
تاهیي اجتواػی

هٌغمِ ای
وسة ٍ واس
هالیات
سالهت
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا
تاصًطستگی
اصدٍاد
تیوِ
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًی هطخع
سایش... :

سٍستایی
حثت هالىیت
سایش
ٍفات

هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت

دسخَاست وتثی  ،هىاتثِ  ،هذاسن حثتی  ،گضاسش ّا ٍ هستٌذات هالی ٍ ػولىشدی  ،هستٌذات فٌی
ً ،مطِ ّا  ،غَست ٍضؼیت

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی

لاًَى جاسی عشح ّای ػوشاًی  ،تخطٌاهِ ّا  ،ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ ّای جاسی دٍلت دس حَصُ عشح ّای ػوشاًی ٍ
پیواًىاسی ٍ دستَسالؼول ّای ساصهاى هذیشی ٍ تشًاهِ سیضی وطَس ٍ لاًَى تَدجِ ٍ اػتثاسات وطَس

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

ًظاست  ،اسصیاتی  ،وٌتشل  ،ستثِ تٌذی ٍ هذیشیت پیواًىاساى غٌؼت آب
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد).

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

حذالل ّ 150.000ضاس خذهت گیشًذگاى دس:
 60سٍصواسی
حذالل  2تاس دس:
یىثاس تشای ّویطِ
حذالل  25هشتثِ دس سال
ضواسُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ(هثالغ)
تستگی تِ ًَع خذهت ٍ دس غَست ضواسُ حساب دس تاًه ػاهل
پیص تیٌی دس لَاًیي  ،تخطٌاهِ ّا  ،ضشوتْای تاتؼِ ( اوخش تاًه
غادسات)
ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ ّا

هاُ
هاُ

فػل
فػل

سال
سال

پشداخت تػَست الىتشًٍیه

http://Ictpm.wrm.ir

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى www.wrm.ir

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

غیشالىتشًٍیىی

غیشالىتشًٍیىی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایشً :ثَد سیستن یىپاسچِ اسائِ
خذهات الىتشًٍیىی
استؼالم
استؼالم الىتشًٍیىی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الىتشًٍیىی
تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا (تاًىْای
اعالػاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

تا تَجِ تِ ًثَد صیش ساخت الصم اهضاء الىتشًٍیىی ٍ صیش ساخت ّای
الصم استثاعی ٍ حجین تَدى اعالػات ٍ هستٌذات ٍ فشٌّگ الصم

روش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

اتَهاسیَى اداسی
حمَلی ٍ لشاسدادّا
تؼشفِ ٍ حساتذاسی دسآهذ هطتشویي
سیستن استوالن اساضی
سیستن هالی ٍ ریحساتی
سیستن حفاظت ٍ تْشُ تشداسی
سیستن هذیشیت عشحْا ٍ پیواًىاساى
سیستن هذیشیت ًیشٍگاُ ّا
سیستن تاصسسی ٍ سسیذگی تِ ضىایات
ساهاًِ تَدجِ ٍ اػتثاسات

دستِای
()Batch

غیشالىتشًٍیىی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :ػذم اعالع ریٌفؼاى
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى :
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

حثت احَال

احشاص َّیت  ،وذ هلی

حثت اسٌاد

احشاص هالىیت

استاًذاسی

استؼالم لَاًیي  ،سفغ ضثْات  ،ضَسای
فٌی ّ ،واٌّگی تیي دستگاّی ،
ّوىاسی ضْشداسی ،فشهاًذاسی ٍ
تخطذاسی  ،دّذاسی هجَص اجشای
عشح ٍ یا دسخَاست  ،واسگشٍُ ّای
تخػػی  ،ضَسای تاهیي استاى،
ضَاتظ فٌی ٍ لشاسدادی
هجَص فؼالیت ٍ پشٍاًِ تْشُ تشداسی ،

غٌایغ ٍ هؼادى
حثت ضشوتْا
ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی

اهَس التػاد ٍ داسایی
تاًه هشوضی
تشق

-9
ػٌاٍیي
فشایٌذّای
خذهت

جْاد وطاٍسصی

احشاص َّیت  ،وذ هلی
استؼالم لَاًیي  ،سفغ ضثْات  ،ضَسای
فٌی ّ ،واٌّگی تیي دستگاّی ،
واسگشٍُ ّای تخػػی  ،ضَسای
تاهیي استاى ،ضَاتظ فٌی ٍ لشاسدادی
اػتثاسات  ،دسیافت ٍ پشداخت ،
تخػیع  ،ضَسای التػاد
هثاحج سشهایِ گزاسی ٍ فایٌاًس
تاصاس تشق  ،وٌتشل ٍ ًظاست ًیشٍگاُ
ّای تشلأتی
تؼاًٍی ّا ٍ تطىل ّای آتشاى ٍ
تاهیي ٍتَصیغ آب

تشخظ
online

دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ
ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای هَسدتثادل
هَضَع استؼالهات

هثلغ (دسغَست
پشداخت ّضیٌِ)

استؼالم الىتشًٍیىی

اگش استؼالم
غیشالىتشًٍیىی
است ،استؼالم
تَسظ:
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

تَضیح عٌاٍیي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
دس ساستای اجشای هادُ  2آییي ًاهِ تَسؼِ خذهات الىتشًٍیىی هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ  93/6/10دستگاّْای اجشایی هىلفٌذ
ضٌاسٌاهِ خذهات خَد سا حذاوخش تا پایاى سال  1393تْیِ ٍ تشای دستشسی ػوَم دس دسگاُ دستگاُ هشتَط هٌتطش ًوایٌذ .ساصهاى هدذیشیت ٍ
تشًاهِ سیضی وطَس ًیض ٍظیفِ تشسسی هستٌذات ضٌاسٌاهِ خذهات ٍ اسائدِ آى دس پٌجدشُ ٍاحدذ خدذهات سا تشػْدذُ داسد .تدذیي هٌظدَس فدشم
استاًذاسد ضٌاسٌاهِ خذهات تِ ضشح پیَست ٍ تا تَضیحات ریل تشای تىویل ٍ اجشای آییي ًاهِ هزوَس اسسال هی گشدد.

خذهت :هجوَػِ ای اص فشایٌذّا است وِ دس تؼاهالت تیي هشاجؼیي ٍ واسوٌداى دٍلدت یدا سیسدتوْای اسائدِ وٌٌدذُ خدذهت تدشای اًجدام
دسخَاست هشاجؼیي سٍی هی دّذ.
عٌَاى خذهت :ضاهل فْشستی اص ولیِ خذهات الىتشًٍیىی ٍ غیشالىتشًٍیىی است وِ ػٌاٍیي ٍ تؼذاد آًْا تِ تإییذ تاالتشیي همدام دسدتگاُ
سسیذُ تاضذ .ػٌاٍیي خذهات اػالم ضذُ تِ هٌضلِ ػٌاٍیي استاًذاسد خذهات تَدُ ٍ تِ ّش خذهت وذ یىتا اختػاظ دادُ خَاّذ ضذ.
شٌاسِ خذهت :وذیىتایی وِ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تِ خذهت اختػاظ دادُ هی ضَد ٍ تِ ػٌَاى ضٌاسِ خدذهت
اص ایي پس استفادُ خَاّذ ضذ.
ًام دستگاُ اجراییً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى اسائِ دٌّذُ خذهت
ًام دستگاُ هادرً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى دستگاُ هافَق دستگاّْای اجشایی
شرح خذهت :ضاهل یه تؼشیف واهل اص خذهت هی تاضذ.
ًَع خذهت :تش حسة ایي وِ خذهت اص ًَع اسائِ خذهت دستگاُ اجشایی تِ هدشدم( ،)G2Cخدذهت دسدتگاُ اجشایدی تدِ دسدتگاُ اجشایدی
دیگش( ،)G2Gخذهت دستگاُ اجشایی تِ وسة ٍ واس ( )G2Bتاضذ،تؼشیف هی ضَد.
ًَع هخاعبیي :دستِ تٌذی ًَع هخاعثیي هاًٌذ داًطجَ ،استاد ،تاصًطستگاى ،ػوَم هشدمً ،اًَایاى ،دسدتگاُّدای ػودَهی ،دسدتگاُّدای
اجشایی ،جَاًاى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :خذهتی وِ تحمك آى هَجة التذاس ٍ حاوویت وطَس است ٍ هٌافغ آى تذٍى هحدذٍدیت ضداهل ّودِ الطداس جاهؼدِ
گشدیذُ ٍ تْشُ هٌذی اص آى هَجة هحذٍدیت تشای استفادُ دیگشاى ًوی ضَد.
تصذی گری :خذهتی وِ اص ًَع حاوویتی ًثاضذ.

سغح خذهت:


هلی :خذهتی است وِ تِ ول آحاد جاهؼِ تذٍى دسًظش گشفتي هىاى جغشافیایی ٍ هحل الاهت هشدم اسائِ هی ضَد.



هٌغقِ ای :خذهتی است وِ تِ یه هٌغمِ خاظ جغشافیایی تشحسة ضشایظ خاظ آى هٌغمِ اسائِ هی گشدد.



استاًی :خذهتی است وِ دس سغح یه استاى تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.



شْری :خذهتی است وِ دستگاّْای هتَلی دس سغح یه ضْش اسائِ هی وٌٌذ.



رٍستایی :خذهتی است وِ دس سغح یه سٍستا تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد.

رٍیذاد هرتبظ :یؼٌی خذهت هَسد ًظش تِ وذام سٍیذاد صًذگی ضْشًٍذاى یا ساصهاًْا هشتثظ خَاّذ تَد.
ًحَُ آغاز خذهتّ :شخذهت تا یه سٍیذاد آغاص هیضَد .ایي سٍیذاد هیتَاًذ تػَیة یه لداًَى ،تؼیدیي یده صهداى (هدخال آغداص صهداى
اًتخاتات) ،سسیذى تماضای خذهت گیشًذُ ،سخ دادى یه سٍیذاد دیگش (هاًٌذ سٍیذادّای واسی یا حَادث عثیؼی) ٍ  ....تاضذ
هذارک الزم برای اًجام خذهت:هذاسن ٍ هستٌذات الصم تِ عَس واهل تیاى گشدد.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :لَاًیي ٍ همشسات هشتثظ تا خذهت دس غَست ٍجَد روش گشدد.
آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى :آهاس هشاجؼِ افشاد تشای گشفتي خذهت تشحسة سٍص یا هاُ یا سال روش ضَد.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هذت صهاى الصم تشای اسائِ واهل خذهت دسد گشدد.
تَاتر :تؼذاد دفؼات اسائِ خذهت تِ ریٌفغ دس یه تاصُ هطخع (هاًٌذ هاُ ،فػل یا سال) وِ یه ضْشًٍذ هشاجؼِ هی وٌذ.
تعذادبار هراجعِ :تؼذاد تاس هشاجؼِ فشد تشای گشفتي یه خذهت (یا یه ًفش تشای گشفتي یه خذهت چٌذ تاس هشاجؼِ هی وٌذ)

ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهت :همذاس هثلغی وِ خذهت گیشًذُ تاتت اسائِ خذهت هی پشداصد.
ًحَُ دسترسی فعلی شْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ دستشسی یا تِ غَست الىتشًٍیىی یا غیشالىتشًٍیىی است .دس غَستی وِ خذهت
تِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد یىی اص واًالْای روش ضذُ دس جذٍل یا ّش واًال استثاعی دیگشی وِ ٍجَد داسد روش ضَد.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت :دس غَستی وِ خذهت تِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد آدسس ایٌتشًتی هحل اسائِ
خذهت تِ عَس واهل ٍ دلیك روش ضَد(.لیٌه هستمین تِ غفحِ اسائِ خذهت)
رکر ضرٍرتْای هراجعِ حضَری :دس غَستی وِ خذهت الىتشًٍیىی ضذُ است ٍلی ّوچٌاى ًیاص تِ هشاجؼدِ حضدَسی هدشدم ٍجدَد
داسد ،ػلل هشاجؼِ حضَسی سا تیاى وٌیذ .ایي گضیٌِ فمظ دس هَسد خذهات ًیوِ الىتشًٍیىی غذق هی وٌدذ ٍ ػلدل ًیودِ الىتشًٍیىدی تدَدى
خذهت سا سٍضي هی ساصد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در ّواى دستگاُ :اسائِ ًْایی تسدیاسی اص خدذهات دسدتگاّْا هسدتلضم
دسیافت اعالػات تىویلی اص سایش ساهاًِ ّای ّواى دستگاُ هی تاضذ وِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىی(آًالیدي یدا آفالیدي) تشلدشاس
ضذُ ٍ گاُ ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىاتثِ یا هشاجؼِ حضَسی) است .دس ایي گضیٌِ فیلذ یا فیلذّای هَسد دسخَاست اص ساهاًِ دیگدش
روش ضَد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در دستگاّْای دیگر :اسائِ ًْایی تسیاسی اص خذهات دستگاّْا هستلضم
دسیافت اعالػات تىویلی اص سایش دستگاّْای اجشایی هی تاضذ وِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىی(آًالیي یا آفالیي) تشلشاس ضذُ ٍ گاُ
ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىاتثِ یا هشاجؼِ حضَسی) است .دس ایي گضیٌِ فیلذ یا فیلذّای هَسد دسخَاست اص دسدتگاُ اجشایدی دیگدش
روش ضَد.
عٌاٍیي فرایٌذّای خذهتّ :ش خذهت هجوَػِای اص فشایٌذّا هی تاضذ .فشایٌذّای اغلی ٍ والى خذهت تا دیذ تحلیل هلی تِ عَس

واهل ٍ تِ تشتیة تیاى گشدد .دس ٍالغ ًسثت خذهت تا فشایٌذّای اغلی ٍ صیش فشایٌذّا تػَست ًوَداس صیش خَاّذ تَد.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتً :وَداسی است وِ هاًٌذ ًوَداس گشدش واس اها دس سغحی والى تٌْا تِ ًوایص
استثاط فشایٌذّای اغلی روش ضذُ دس هشحلِ پیص هیپشداصد .دس ایي ًوَداس ّیچ ًیاصی تِ پشداختي تِ هَجَدیتْای
وَچه ٍ پاییي سفتي تا سغح ٍظیفِ ًیستّ .وچٌیي هی تایست اص تشسین صیش فشایٌذّا اجتٌاب وشد.

شٌاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
(ایي فشم دس هَسد خذهاتی وِ هٌجش تِ غذٍس هجَص هی گشدد تىویل هی ضَد).

دس ساستای اجشای تثػشُ هادُ  5آییي ًاهِ تَسؼِ خذهات الىتشًٍیىی هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ ،93/6/10
هؼاًٍت ،تاًه اعالػاتی غذٍس هجَصّای تواهی دستگاُ ّای اجشایی وطَس ضاهل :اًَاع هجَصّا ،هشجغ ،ضیَُ غدذٍس،
توذیذ ،لغَ ٍ احیاءّ ،ضیٌِ ،صهاى ٍ فشایٌذ ٍ هشاحل اًجام واس سا تا ّوىاسی دسدتگاُ ّدای اجشایدی تطدىیل دادُ ٍ تدِ
هٌظَس اعالعسساًی ٍ ضفافساصی ،دستشسی تشخظ هدشدم تدِ آى سا فدشاّن هدیوٌدذ .تدذیي هٌظدَس جدذٍل اعالػدات
هجَصّای حمیمی ٍحمَلی تشای ایجاد تاًه اعالػاتی هجَصّا تِ ضشح صیش تشای تىویدل ٍ اجدشای آیدیي ًاهدِ هدزوَس
اسسال هی گشدد.

هجَز :ولیِ هَاسدی وِ فؼالیت اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی هٌَط تِ ؤخز هجَص اػن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم یا
هَافمت ٍ هَاسد هطاتِ آى اص دستگاّْای اجشائی هی تاضذ.

لیست اعالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

صذٍر
توذیذ
اصالح
لغَ

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشن تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتىویل ضَد

دٍلتی

4

اختصاصی

3

هشترک *

2

الکترًٍیکی

1

(رٍز /ساعت)
غیر الکترًٍیکی

هذت اعتبار

آییي ًاهِ)

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

ّسیٌِ

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

هذارک هَرد ًیاز

هتقاضی هجَز

فرم شوارُ یک

فرم شوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

هذارک هَرد
ًیاز

با رکر
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسد ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسد ضَد

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

تَضیحات

بسوِ تعالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت :خذهات آهَصضي ٍ اسصياتي عشح ًجات آب ٍيژُ داًص آهَصاى  -2ضٌاسِ خذهت
داًاب

ًام دستگاُ اجشايي :ضشوت ّای آب هٌغمِ ای ٍ ضشوت سْاهي ساصهاى آب ٍ تشق خَصستاى  ،ضشوت تَسؼِ هٌاتغ آب ٍ ًیشٍ ايشاى
ًام دستگاُ هادس :ضشوت هذيشيت هٌاتغ آب ايشاى
ضشح خذهت

 -4هطخػات خذهت

تشًاهِ سيضی آهَصضي ٍ اسصياتي عشح فشٌّگ ساصی هذيشيت هٌاتغ آب دس هیاى داًص آهَصاى

ًَع خذهت

خذهت تِ داًص آهَصاى ()G2C
خذهت تِ هؼلواى ()G2B
خذهت تِ ديگشدستگاُ ّای دٍلتي()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍيذاد هشتثظ تا:

حاوویتي
هلي
آهَصش
تَلیذ
تاسیسات ضْشی
تماضای گیشًذُ خذهت
تطخیع دستگاُ

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستي

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
 -5جضيیات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضيٌِ اسايِ خذهت(سيال) تِ
خذهت گیشًذگاى

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ايي فیلذ تَسظ ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضی وطَس تىویل هي ضَد).

داًص آهَصاى ،هؼلواى ٍ هشتیاى ،اٍلیاء داًص آهَصاى

تػذی گشی
استاًي

ضْشی
تاهیي اجتواػي

هٌغمِ ای
وسة ٍ واس
هالیات
سالهت
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا
تاصًطستگي
اصدٍاج
تیوِ
سخذاد سٍيذادی هطخع
فشاسسیذى صهاًي هطخع
سايش... :

سٍستايي
ثثت هالىیت
سايش
ٍفات

تَافمٌاهِ ّوىاسی هطتشن تا آهَصش ٍ پشٍسش
تٌذ  2اغل  3لاًَى اساسي جوَْسی اسالهي ايشاى ،تٌذ  14ساّثشدّای تَسؼِ تلٌذ هذت هٌاتغ آب وطَس هػَب
ّیأت ٍصيشاى ،تٌذ  7اساسٌاهِ ضشوت هذيشيت هٌاتغ آب ايشاى (ٍظايف ضشوت) ،تٌذ  8سیاست ّای ولي اغالح
الگَی هػشف اتالغي همام هؼظن سّثشی
 5هیلیَى ًفش خذهت گیشًذُ دس:
 90سٍصواسی
يىثاس تشای ّویطِ
حذالل  5هشتثِ دس سال
هثلغ(هثالغ)
يىػذ ّضاس سيال تِ اصای ّش داًص
آهَص

هاُ
يه تاس دس:

فػل
هاُ

ضواسُ حساب (ّای) تاًىي

سال
فػل

سال

پشداخت تػَست الىتشًٍیه

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الىتشًٍیىي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى www.wrm.ir

دس هشحلِ اعالع سساًي خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الىتشًٍیىي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى:
سساًِ استثاعي خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ايٌتشًتي
الىتشًٍیىي
اسسال پستي
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَيا يا هشوض تواس
سايش(تاروشًحَُ دستشسي)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
غیشالىتشًٍیىي
هلي
استاًي
ضْشستاًي
روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسي تِ خذهت

http://danab.wrm.ir

الىتشًٍیىي
غیشالىتشًٍیىي

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای ديگش

فیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلي
استاًي
ضْشستاًي
استؼالم
استؼالم الىتشًٍیىي
غیش
الىتشًٍیىي

اتَهاسیَى اداسی
حمَلي ٍ لشاسدادّا
سیستن حفاظت ٍ تْشُ تشداسی
ضثىِ خثشی آب وطَس
ًام ساهاًِ
ًام دستگاُ ديگش
ّای دستگاُ
ديگش
ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش
استاًذاسی
ساصهاى حفاظت اص هحیظ صيست

فیلذّای هَسدتثادل
هَضَع استؼالهات

آهَصش هؼلواى ٍ داًص آهَصاى
تستشساصی هٌاسة ٍ پطتیثاًي اص
اجشای عشح دس استاى
ّوىاسی دس تذٍيي هغالة ٍ فشايٌذ
آهَصش

هثلغ (دسغَست
پشداخت ّضيٌِ)

استؼالم الىتشًٍیىي
تشخظ
online

-8استثاط خذهت تا سايش دستگاّْای ديگش

غیشالىتشًٍیىي

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَيا يا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سايش(تاروشًحَُ دستشسي)
سايشً :ثَد سیستن يىپاسچِ اسائِ
آهَصش الىتشًٍیىي

دستِای
()Batch

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستي
پیام وَتاُ

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىي

تا تَجِ تِ هاّیت خذهت آهَصضي  ،ضشٍست فشٌّگ ساصی ٍ ًْايتا
اسصياتي دٍسُ ای

دستِای
()Batch

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

غیشالىتشًٍیىي

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

الىتشًٍیىي

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَيا يا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پیطخَاى  :سايش(تاروشًحَُ دستشسي)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلي
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
ضْشستاًي
سايش:
ايٌتشاًتي (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلي دستگاُ يا) ERP
ايٌتشًتي (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سايش (تاروشًحَُ دستشسي)
پست الىتشًٍیه
روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستي
پیام وَتاُ

اگش استؼالم
غیشالىتشًٍیىي
است ،استؼالم
تَسظ:
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

 -9ػٌاٍيي فشايٌذّای خذهت

ضٌاسايي هخاعثاى عشح
عشاحي اسواى عشح
تثییي الضاهات اجشايي عشح
عشاحي چاسچَب ٍ فشايٌذ اجشای عشح
هحاسثِ ضاخعّا ٍ تؼییي ّضيٌِ ّا ٍ اػتثاسات تِ تفىیه استاىّا
تؼییي تشًاهِ صهاى تٌذی عشح
تؼییي ضشايظ گضيٌص هطاٍساى استاًي
تؼییي ضشح ٍظايف هطاٍس اى استاًي
استثاط هَثش تا ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش اص عشيك تسْیل دس ػمذ هَافمتًاهِ تا اداسات ول آهَصش ٍ پشٍسش استاىّا
ساّثشی ٍ آهَصش ضشوتّای هطاٍس استاًي
تْیِ هتَى آهَصضي استاًذاسد تشای هماعغ هختلف تحػیلي ٍ ساتغاى آهَصضي
 پیگیشی اهَس اجشايي دس سغح ستاد ٍ استاىّا دس عَل هذت اجشای عشح تشگضاسی جلسات دٍسُای دس سغح ستاد تا حضَس اسواى هشتثت تاصديذّای ًظاستي اص سًٍذ اجشای عشح دس استاىّا عشاحي ًظام اسصضیاتي اص داًصآهَصاى اخز گضاسشّای استاًي ٍ تشسسي ٍ اسائِ ساُ حل دسخػَظ سفغ چالصّا ٍ هَاًغ تذٍيي ًظام ًاجیاى آب -اسصياتي ولي عشح ٍ تؼییي ضشوتّای تشتش دس اجشای عشح

ً -10وَداس استثاعي فشايٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگي تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

تَضیح عٌاٍیي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
دس ساستای اجشای هادُ  2آيیي ًاهِ تَسؼِ خذهات الىتشًٍیىي هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ  93/6/10دستگاّْای اجشايي هىلفٌذ
ضٌاسٌاهِ خذهات خَد سا حذاوثش تا پاياى سال  1393تْیِ ٍ تشای دستشسي ػوَم دس دسگاُ دستگاُ هشتَط هٌتطش ًوايٌذ .ساصهاى هدذيشيت ٍ
تشًاهِ سيضی وطَس ًیض ٍظیفِ تشسسي هستٌذات ضٌاسٌاهِ خذهات ٍ اسائدِ آى دس پٌجدشُ ٍاحدذ خدذهات سا تشػْدذُ داسد .تدذيي هٌظدَس فدشم
استاًذاسد ضٌاسٌاهِ خذهات تِ ضشح پیَست ٍ تا تَضیحات ريل تشای تىویل ٍ اجشای آيیي ًاهِ هزوَس اسسال هي گشدد.

خذهت :هجوَػِ ا ی اص فشايٌذّا است وِ دس تؼاهالت تیي هشاجؼیي ٍ واسوٌداى دٍلدت يدا سیسدتوْای اسائدِ وٌٌدذُ خدذهت تدشای اًجدام
دسخَاست هشاجؼیي سٍی هي دّذ.
عٌَاى خذهت :ضاهل فْشستي اص ولیِ خذهات الىتشًٍیىي ٍ غیشالىتشًٍیىي است وِ ػٌاٍيي ٍ تؼذاد آًْا تِ تأيیذ تاالتشيي همدام دسدتگاُ
سسیذُ تاضذ .ػٌاٍيي خذهات اػالم ضذُ تِ هٌضلِ ػٌاٍيي استاًذاسد خذهات تَدُ ٍ تِ ّش خذهت وذ يىتا اختػاظ دادُ خَاّذ ضذ.
شٌاسِ خذهت :وذيىتايي وِ تَسظ ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضی وطَس تِ خذهت اختػاظ دادُ هي ضَد ٍ تِ ػٌَاى ضٌاسِ خدذهت
اص ايي پس استفادُ خَاّذ ضذ.
ًام دستگاُ اجراییً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى اسائِ دٌّذُ خذهت
ًام دستگاُ هادرً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى دستگاُ هافَق دستگاّْای اجشايي
شرح خذهت :ضاهل يه تؼشيف واهل اص خذهت هي تاضذ.
ًَع خذهت :تش حسة ايي وِ خذهت اص ًَع اسائِ خذهت دستگاُ اجشايي تِ هدشدم( ،)G2Cخدذهت دسدتگاُ اجشايدي تدِ دسدتگاُ اجشايدي
ديگش( ،)G2Gخذهت دستگاُ اجشايي تِ وسة ٍ واس ( )G2Bتاضذ،تؼشيف هي ضَد.
ًَع هخاعبیي :دستِ تٌذی ًَع هخاعثیي هاًٌذ داًطجَ ،استاد ،تاصًطستگاى ،ػوَم هشدمً ،اًَاياى ،دسدتگاُّدای ػودَهي ،دسدتگاُّدای
اجشايي ،جَاًاى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :خذهتي وِ تحمك آى هَجة التذاس ٍ حاوویت وطَس است ٍ هٌافغ آى تذٍى هحدذٍديت ضداهل ّودِ الطداس جاهؼدِ
گشديذُ ٍ تْشُ هٌذی اص آى هَجة هحذٍديت تشای استفادُ ديگشاى ًوي ضَد.
تصذی گری :خذهتي وِ اص ًَع حاوویتي ًثاضذ.

سغح خذهت:


هلی :خذهتي است وِ تِ ول آحاد جاهؼِ تذٍى دسًظش گشفتي هىاى جغشافیايي ٍ هحل الاهت هشدم اسائِ هي ضَد.



هٌغقِ ای :خذهتي است وِ تِ يه هٌغمِ خاظ جغشافیايي تشحسة ضشايظ خاظ آى هٌغمِ اسائِ هي گشدد.



استاًی :خذهتي است وِ دس سغح يه استاى تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هي گشدد.



شْری :خذهتي است وِ دستگاّْای هتَلي دس سغح يه ضْش اسائِ هي وٌٌذ.



رٍستایی :خذهتي است وِ دس سغح يه سٍستا تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هي گشدد.

رٍیذاد هرتبظ :يؼٌي خذهت هَسد ًظش تِ وذام سٍيذاد صًذگي ضْشًٍذاى يا ساصهاًْا هشتثظ خَاّذ تَد.
ًحَُ آغاز خذهتّ :شخذهت تا يه سٍيذاد آغاص هيضَد .ايي سٍيذاد هيتَاًذ تػَية يه لداًَى ،تؼیدیي يده صهداى (هدثال آغداص صهداى
اًتخاتات) ،سسیذى تماضای خذهت گیشًذُ ،سخ دادى يه سٍيذاد ديگش (هاًٌذ سٍيذادّای واسی يا حَادث عثیؼي) ٍ  ....تاضذ
هذارک الزم برای اًجام خذهت:هذاسن ٍ هستٌذات الصم تِ عَس واهل تیاى گشدد.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :لَاًیي ٍ همشسات هشتثظ تا خذهت دس غَست ٍجَد روش گشدد.
آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى :آهاس هشاجؼِ افشاد تشای گشفتي خذهت تشحسة سٍص يا هاُ يا سال روش ضَد.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هذت صهاى الصم تشای اسائِ واهل خذهت دسج گشدد.
تَاتر :تؼذاد دفؼات اسائِ خذهت تِ ريٌفغ دس يه تاصُ هطخع (هاًٌذ هاُ ،فػل يا سال) وِ يه ضْشًٍذ هشاجؼِ هي وٌذ.
تعذادبار هراجعِ :تؼذاد تاس هشاجؼِ فشد تشای گشفتي يه خذهت (يا يه ًفش تشای گشفتي يه خذهت چٌذ تاس هشاجؼِ هي وٌذ)

ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهت :همذاس هثلغي وِ خذهت گیشًذُ تاتت اسائِ خذهت هي پشداصد.
ًحَُ دسترسی فعلی شْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ دستشسي يا تِ غَست الىتشًٍیىي يا غیشالىتشًٍیىي است .دس غَستي وِ خذهت
تِ غَست الىتشًٍیىي اسائِ هي ضَد يىي اص واًالْای روش ضذُ دس جذٍل يا ّش واًال استثاعي ديگشی وِ ٍجَد داسد روش ضَد.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت :دس غَستي وِ خذهت تِ غَست الىتشًٍیىي اسائِ هي ضَد آدسس ايٌتشًتي هحل اسائِ
خذهت تِ عَس واهل ٍ دلیك روش ضَد(.لیٌه هستمین تِ غفحِ اسائِ خذهت)
رکر ضرٍرتْای هراجعِ حضَری :دس غَستي وِ خذهت الىتشًٍیىي ضذُ است ٍلي ّوچٌاى ًیاص تِ هشاجؼدِ حضدَسی هدشدم ٍجدَد
داسد ،ػلل هشاجؼِ حضَسی سا تیاى وٌیذ .ايي گضيٌِ فمظ دس هَسد خذهات ًیوِ الىتشًٍیىي غذق هي وٌدذ ٍ ػلدل ًیودِ الىتشًٍیىدي تدَدى
خذهت سا سٍضي هي ساصد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در ّواى دستگاُ :اسائِ ًْايي تسدیاسی اص خدذهات دسدتگاّْا هسدتلضم
دسيافت اعالػات تىویلي اص سايش ساهاًِ ّای ّواى دستگاُ هي تاضذ وِ گاُ ايي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىي(آًاليدي يدا آفاليدي) تشلدشاس
ضذُ ٍ گاُ ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىي(هىاتثِ يا هشاجؼِ حضَسی) است .دس ايي گضيٌِ فیلذ يا فیلذّای هَسد دسخَاست اص ساهاًِ ديگدش
روش ضَد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در دستگاّْای دیگر :اسائِ ًْايي تسیاسی اص خذهات دستگاّْا هستلضم
دسيافت اعالػات تىویلي اص سايش دستگاّْای اجشايي هي تاضذ وِ گاُ ايي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىي(آًاليي يا آفاليي) تشلشاس ضذُ ٍ گاُ
ٌَّص تِ غَست غیش الىتشًٍیىي(هىاتثِ يا هشاجؼِ حضَسی) است .دس ايي گضيٌِ فیلذ يا فیلذّای هَسد دسخَاست اص دسدتگاُ اجشايدي ديگدش
روش ضَد.
عٌاٍیي فرایٌذّای خذهتّ :ش خذهت هجوَػِای اص فشايٌذّا هي تاضذ .فشايٌذّای اغلي ٍ والى خذهت تا ديذ تحلیل هلي تِ عَس

واهل ٍ تِ تشتیة تیاى گشدد .دس ٍالغ ًسثت خذهت تا فشايٌذّای اغلي ٍ صيش فشايٌذّا تػَست ًوَداس صيش خَاّذ تَد.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتً :وَداسی است وِ هاًٌذ ًوَداس گشدش واس اها دس سغحي والى تٌْا تِ ًوايص
استثاط فشايٌذّای اغلي روش ضذُ دس هشحلِ پیص هيپشداصد .دس ايي ًوَداس ّیچ ًیاصی تِ پشداختي تِ هَجَديتْای
وَچه ٍ پايیي سفتي تا سغح ٍظیفِ ًیستّ .وچٌیي هي تايست اص تشسین صيش فشايٌذّا اجتٌاب وشد.

شٌاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
(ايي فشم دس هَسد خذهاتي وِ هٌجش تِ غذٍس هجَص هي گشدد تىویل هي ضَد).

دس ساستای اجشای تثػشُ هادُ  5آيیي ًاهِ تَسؼِ خذهات الىتشًٍیىي هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ ،93/6/10
هؼاًٍت ،تاًه اعالػاتي غذٍس هجَصّای تواهي دستگاُ ّای اجشايي وطَس ضاهل :اًَاع هجَصّا ،هشجغ ،ضیَُ غدذٍس،
توذيذ ،لغَ ٍ احیاءّ ،ضيٌِ ،صهاى ٍ فشايٌذ ٍ هشاحل اًجام واس سا تا ّوىاسی دسدتگاُ ّدای اجشايدي تطدىیل دادُ ٍ تدِ
هٌظَس اعالعسساًي ٍ ضفافساصی ،دستشسي تشخظ هدشدم تدِ آى سا فدشاّن هديوٌدذ .تدذيي هٌظدَس جدذٍل اعالػدات
هجَصّای حمیمي ٍحمَلي تشای ايجاد تاًه اعالػاتي هجَصّا تِ ضشح صيش تشای تىویدل ٍ اجدشای آيدیي ًاهدِ هدزوَس
اسسال هي گشدد.

هجَز :ولیِ هَاسدی وِ فؼالیت اضخاظ حمیمي ٍ حمَلي هٌَط تِ أخز هجَص اػن اص گَاّي ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم يا
هَافمت ٍ هَاسد هطاتِ آى اص دستگاّْای اجشائي هي تاضذ.

لیست اعالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

صذٍر
توذیذ
اصالح
لغَ

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآيٌذ هطتشن تا ديگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتىویل ضَد

دٍلتی

4

اختصاصی

3

هشترک *

2

الکترًٍیکی

1

(رٍز /ساعت)
غیر الکترًٍیکی

هذت اعتبار

آییي ًاهِ)

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

ّسیٌِ

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

هذارک هَرد ًیاز

هتقاضی هجَز

فرم شوارُ یک

فرم شوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

هذارک هَرد
ًیاز

با رکر
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآيٌذ سايش هي تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج ضَد

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

تَضیحات

بسوِ تعالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی

ًام زستگاُ اجطایی :ضطوت ّای آب هٌغمِ ای ٍ ضطوت سْاهی ساظهاى آب ٍ تطق ذَظستاى  ،ضطوت تَسعِ هٌاتع آب ٍ ًیطٍ ایطاى
ًام زستگاُ هازض :ضطوت هسیطیت هٌاتع آب ایطاى
ضطح ذسهت

 -4هطرػات ذسهت

تْیِ  ،تسٍیي  ،اًتطاض ٍ اضائِ آهاض ٍ اعالعات پایِ هٌاتع آب تِ اضراظ حمیمی ٍ حمَلی ٍ شیٌفعاى غٌعت آب

ًَع ذسهت

ذسهت تِ ضْطًٍساى ()G2C
ذسهت تِ وسة ٍ واض ()G2B
ذسهت تِ زیگطزستگاُ ّای زٍلتی()G2G

هاّیت ذسهت
سغح ذسهت
ضٍیساز هطتثظ تا:

حاوویتی
هلی
آهَظش
تَلیس
تاسیسات ضْطی
تماضای گیطًسُ ذسهت
تطریع زستگاُ

ًحَُ آغاظ ذسهت
هساضن الظم تطای اًجام
ذسهت
لَاًیي ٍ همطضات تاالزستی
آهاض تعساز ذسهت گیطًسگاى

 -5جعییات ذسهت

هتَسظ هست ظهاى اضایِ ذسهت:

تَاتط
تعساز تاض هطاجعِ حضَضی
ّعیٌِ اضایِ ذسهت(ضیال) تِ
ذسهت گیطًسگاى

ًَع هراعثیي

 -3اضائِ زٌّسُ
ذسهت

 -1عٌَاى ذسهت :تْیِ  ،تسٍیي  ،اًتطاض ٍ اضائِ آهاض ٍ اعالعات پایِ هٌاتع آب
تِ اضراظ حمیمی ٍ حمَلی ٍ شیٌفعاى غٌعت آب

 -2ضٌاسِ ذسهت
( ایي فیلس تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی وطَض تىویل هی ضَز).

ولیِ شیٌفعاى غٌعت آب اظجولِ حمیمی  ،حمَلی

تػسی گطی
استاًی

ضْطی
تاهیي اجتواعی

هٌغمِ ای
وسة ٍ واض
هالیات
سالهت
هساضن ٍ گَاّیٌاهِّا
تاظًطستگی
اظزٍاج
تیوِ
ضذساز ضٍیسازی هطرع
فطاضسیسى ظهاًی هطرع
سایط... :

ضٍستایی
ثثت هالىیت
سایط
ٍفات

هطاجعِ شیٌعفاى  ،زضذَاست وتثی اضراظ حمیمی ٍ حمَلی ٍ شیٌفعاى غٌعت آب
هازُ  68 ٍ 46لاًَى تطًاهِ پٌجن تَسعِ  ،لاًَى هسیطیت ذسهات وطَضی ً ،مطِ ضاُ تَسعِ زٍلت الىتطًٍیه
هاُ

2هیلیَى ًفط ذسهت گیطًسُ زض:
تستگی تِ ًَع زضذَاست ذسهات
حسالل یىثاض زض:
یىثاض تطای ّویطِ
حسالل  2هطتثِ زض سال
ضواضُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ(هثالغ)
تستگی تِ ًَع ذسهت ٍ زض غَضت ضواضُ حساب زض تاًه عاهل
پیص تیٌی زض لَاًیي  ،ترطٌاهِ ّا  ،ضطوتْای تاتعِ ( اوثط تاًه
غازضات)
ضَاتظ ٍ آییي ًاهِ ّا

سال

فػل
هاُ

فػل

سال

پطزاذت تػَضت الىتطًٍیه

آزضس زلیك ٍ هستمین ذسهت زض ٍتگاُ زض غَضت الىتطًٍیىی تَزى ّوِ یا ترطی اظ آى www.wrm.ir

زض هطحلِ اعالع ضساًی ذسهت

ًام ساهاًِ هطتَط تِ ذسهت زض غَضت الىتطًٍیىی تَزى ّوِ یا ترطی اظ آى:
ضساًِ اضتثاعی ذسهت
ًَع اضائِ
هطاحل ذسهت
تلفي ّوطاُ (تطًاهِ واضتطزی)
ایٌتطًتی
الىتطًٍیىی
اضسال پستی
پست الىتطًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هطوع تواس
سایط(تاشوطًحَُ زستطسی)
هطاجعِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اغالت فطز
غیطالىتطًٍیىی
هلی
جْت احطاظ اغالت هسضن
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
ضْطستاًی
سایط :عسم اعالع شیٌفعاى
شوط ضطٍضت
هطاجعِ حضَضی

ً -6حَُ زستطسی تِ ذسهت

http://wrbs.wrm.ir

زض هطحلِ زضذَاست ذسهت
هطحلِ تَلیس ذسهت
(فطایٌس زاذل زستگاُ
یا اضتثاط تا زیگط
زستگاُ ّا )
زضهطحلِ اضائِ ذسهت

الىتطًٍیىی

غیطالىتطًٍیىی

 -7اضتثاط ذسهت تا سایط ساهاًِ ّا (تاًىْای اعالعاتی) زض زستگاُ

ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست الىتطًٍیه
تلفي گَیا یا هطوع تواس
زفاتط پیطرَاى
ضواضُ لطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زفاتط پیطرَاى:
عٌاٍیي هطاتِ زفاتط پیطرَاى
سایط(تاشوطًحَُ زستطسی)
سایطً :ثَز سیستن یىپاضچِ ٍ ظیط
ساذت ّای الظم

فیلسّای هَضزتثازل

هطاجعِ تِ زستگاُ:
هلی
استاًی
ضْطستاًی
استعالم الىتطًٍیىی
تطذظ
online

ًام ساهاًِ ّای زیگط

تلفي ّوطاُ (تطًاهِ واضتطزی)
اضسال پستی
پیام وَتاُ

شوط ضطٍضت هطاجعِ
حضَضی

غیطالىتطًٍیىی

شوط ضطٍضت
هطاجعِ
حضَضی

الىتطًٍیىی

شوط ضطٍضت
هطاجعِ حضَضی

غیطالىتطًٍیىی

ایٌتطًتی (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست الىتطًٍیه
تلفي گَیا یا هطوع تواس
زفاتط پیطرَاى
ضواضُ لطاضزاز ٍاگصاضی ذسهات تِ زفاتط پیطرَاى:
عٌاٍیي هطاتِ زفاتط پیطرَاى  :سایط(تاشوطًحَُ زستطسی)
هطاجعِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اغالت فطز
هلی
جْت احطاظ اغالت هسضن
استاًی
ًثَز ظیطساذت اضتثاعی هٌاسة
ضْطستاًی
سایط:
ایٌتطاًتی (هاًٌس ایٌتطاًت زاذلی زستگاُ یا) ERP
ایٌتطًتی (هاًٌس زضگاُ زستگاُ)
سایط (تاشوطًحَُ زستطسی)
پست الىتطًٍیه

اتَهاسیَى ازاضی
سیستن هغالعات پایِ هٌاتع آب

زضیافت ٍ پاسد هىاتثات
ولیِ الالم اعالعاتی ترػػی حَضِ ّای آتطیع زض زٍ گطٍُ
سغحی  ،ظیط ظهیٌی ٍ تجْیعات اًساظُ گیطی ٍضعیت حَضِ
ّای آتطیع ٓ هسل ساظی ضٍاى آب ً ،مطِ تاضاى ایستگاُ ّای
َّاضٌاسی ٍ تاضًسگی ٍ سٌجص ویفیت ٍ حجن هٌاتع آب سغحی ٍ ظیط
ظهیٌی

سیستن حفاظت ٍ تْطُ تطزاضی
سیستن هسیطیت عطحْا ٍ پیواًىاضاى
سیستن هسیطیت ًیطٍگاُ ّا

ولیِ الالم هسیطیت تْطُ تطزاضی  ،هٌاتع ٍ هػاضف ایستگاُ ّای
اًساظُ گیطی ٍ پایص تاسیسات تاهیي ٍ تَظیع آب
ولیِ الالم اعالعاتی ترػػی هَضز ًیاظ هغالعات عطح ّای
هٌاتع آب  ،ایستگاُ ّای اًساظُ گیطی ٍ پایص حَضِ ّا
ولیِ الالم هسیطیت تْطُ تطزاضی  ،پیص تیٌی تَلیس ٍ ٍضعیت
تْطُ تطزاضی ًیطٍگاُ ّا هٌغثك تط زازُ ّای آتی تاالزست ٍ
تعْسات پاییي زست سسٍ ًیطٍگاُ

زستِای
()Batch

الىتطًٍیىی

تلفي ّوطاُ (تطًاهِ واضتطزی)
اضسال پستی
پیام وَتاُ

استعالم
غیط
الىتطًٍیىی

-8اضتثاط ذسهت تا سایط زستگاّْای زیگط

ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش

استاًساضی

ساظهاى حفاظت اظ هحیظ ظیست

جْاز وطاٍضظی

 -9عٌاٍیي
فطایٌسّای ذسهت

غٌعت ٍ هعسى

زضذَاست الالم اعالعاتی ً ،مطِ ّا
ٍ ٍ الیِ ّای اعالعاتی هىاى هحَض ،
هسل ّای حَضِ آتطیع  ،اعالعات ٍ
آهاض هٌاتع آتی ٍ حَضِ ّای آتطیع ،
ایستگاُ ّای َّاضٌاسی ٍ تاضًسگی ٍ
سٌجص ویفیت ٍ حجن هٌاتع آب
سغحی ٍ ظیط ظهیٌی
زضذَاست الالم اعالعاتی ً ،مطِ ّا
ٍ ٍ الیِ ّای اعالعاتی هىاى هحَض ،
هسل ّای حَضِ آتطیع  ،اعالعات ٍ
آهاض هٌاتع آتی ٍ حَضِ ّای آتطیع ،
ایستگاُ ّای َّاضٌاسی ٍ تاضًسگی ٍ
سٌجص ویفیت ٍ حجن هٌاتع آب
سغحی ٍ ظیط ظهیٌی
زضذَاست الالم اعالعاتی ً ،مطِ ّا
ٍ ٍ الیِ ّای اعالعاتی هىاى هحَض ،
هسل ّای حَضِ آتطیع  ،اعالعات ٍ
آهاض هٌاتع آتی ٍ حَضِ ّای آتطیع ،
ایستگاُ ّای َّاضٌاسی ٍ تاضًسگی ٍ
سٌجص ویفیت ٍ حجن هٌاتع آب
سغحی ٍ ظیط ظهیٌی
زضذَاست الالم اعالعاتی ً ،مطِ ّا
ٍ ٍ الیِ ّای اعالعاتی هىاى هحَض ،
هسل ّای حَضِ آتطیع  ،اعالعات ٍ
آهاض هٌاتع آتی ٍ حَضِ ّای آتطیع ،
ایستگاُ ّای َّاضٌاسی ٍ تاضًسگی ٍ
سٌجص ویفیت ٍ حجن هٌاتع آب
سغحی ٍ ظیط ظهیٌی

زضذَاست الالم اعالعاتی ً ،مطِ ّا
ٍ ٍ الیِ ّای اعالعاتی هىاى هحَض ،
هسل ّای حَضِ آتطیع  ،اعالعات ٍ
آهاض هٌاتع آتی ٍ حَضِ ّای آتطیع ،
ایستگاُ ّای َّاضٌاسی ٍ تاضًسگی ٍ
سٌجص ویفیت ٍ حجن هٌاتع آب
سغحی ٍ ظیط ظهیٌی

تطذظ
online

زستِای
()Batch

ًام زستگاُ زیگط

ًام ساهاًِ
ّای زستگاُ
زیگط

فیلسّای هَضزتثازل
هَضَع استعالهات

هثلغ (زضغَضت
پطزاذت ّعیٌِ)

استعالم الىتطًٍیىی

اگط استعالم
غیطالىتطًٍیىی
است ،استعالم
تَسظ:
زستگاُ
هطاجعِ وٌٌسُ

زستگاُ
هطاجعِ وٌٌسُ

زستگاُ
هطاجعِ وٌٌسُ

زستگاُ
هطاجعِ وٌٌسُ

زستگاُ
هطاجعِ وٌٌسُ

ً -10وَزاض اضتثاعی فطایٌسّای ذسهت

ًام ٍ ًام ذاًَازگی تىویل وٌٌسُ فطم:

تلفي:

پست الىتطًٍیه:

ٍاحس هطتَط:

تَضیح عٌاٍیي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
زض ضاستای اجطای هازُ  2آییي ًاهِ تَسعِ ذسهات الىتطًٍیىی هػَتِ ضواضُ  206/93/7740هَضخ  93/6/10زستگاّْای اجطایی هىلفٌس
ضٌاسٌاهِ ذسهات ذَز ضا حساوثط تا پایاى سال  1393تْیِ ٍ تطای زستطسی عوَم زض زضگاُ زستگاُ هطتَط هٌتطط ًوایٌس .ساظهاى هدسیطیت ٍ
تطًاهِ ضیعی وطَض ًیع ٍظیفِ تطضسی هستٌسات ضٌاسٌاهِ ذسهات ٍ اضائدِ آى زض پٌجدطُ ٍاحدس ذدسهات ضا تطعْدسُ زاضز .تدسیي هٌودَض فدطم
استاًساضز ضٌاسٌاهِ ذسهات تِ ضطح پیَست ٍ تا تَضیحات شیل تطای تىویل ٍ اجطای آییي ًاهِ هصوَض اضسال هی گطزز.

خذهت :هجوَعِ ای اظ فطایٌسّا است وِ زض تعاهالت تیي هطاجعیي ٍ واضوٌداى زٍلدت یدا سیسدتوْای اضائدِ وٌٌدسُ ذدسهت تدطای اًجدام
زضذَاست هطاجعیي ضٍی هی زّس.
عٌَاى خذهت :ضاهل فْطستی اظ ولیِ ذسهات الىتطًٍیىی ٍ غیطالىتطًٍیىی است وِ عٌاٍیي ٍ تعساز آًْا تِ تأییس تاالتطیي همدام زسدتگاُ
ضسیسُ تاضس .عٌاٍیي ذسهات اعالم ضسُ تِ هٌعلِ عٌاٍیي استاًساضز ذسهات تَزُ ٍ تِ ّط ذسهت وس یىتا اذتػاظ زازُ ذَاّس ضس.
شٌاسِ خذهت :وسیىتایی وِ تَسظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی وطَض تِ ذسهت اذتػاظ زازُ هی ضَز ٍ تِ عٌَاى ضٌاسِ ذدسهت
اظ ایي پس استفازُ ذَاّس ضس.
ًام دستگاُ اجراییً :ام ساظهاى/ضطوت/هَسسًِْ/از ٍ ....تِ عٌَاى اضائِ زٌّسُ ذسهت
ًام دستگاُ هادرً :ام ساظهاى/ضطوت/هَسسًِْ/از ٍ ....تِ عٌَاى زستگاُ هافَق زستگاّْای اجطایی
شرح خذهت :ضاهل یه تعطیف واهل اظ ذسهت هی تاضس.
ًَع خذهت :تط حسة ایي وِ ذسهت اظ ًَع اضائِ ذسهت زستگاُ اجطایی تِ هدطزم( ،)G2Cذدسهت زسدتگاُ اجطایدی تدِ زسدتگاُ اجطایدی
زیگط( ،)G2Gذسهت زستگاُ اجطایی تِ وسة ٍ واض ( )G2Bتاضس،تعطیف هی ضَز.
ًَع هخاعبیي :زستِ تٌسی ًَع هراعثیي هاًٌس زاًطجَ ،استاز ،تاظًطستگاى ،عوَم هطزمً ،اًَایاى ،زسدتگاُّدای عودَهی ،زسدتگاُّدای
اجطایی ،جَاًاى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :ذسهتی وِ تحمك آى هَجة التساض ٍ حاوویت وطَض است ٍ هٌافع آى تسٍى هحدسٍزیت ضداهل ّودِ الطداض جاهعدِ
گطزیسُ ٍ تْطُ هٌسی اظ آى هَجة هحسٍزیت تطای استفازُ زیگطاى ًوی ضَز.
تصذی گری :ذسهتی وِ اظ ًَع حاوویتی ًثاضس.

سغح خذهت:


هلی :ذسهتی است وِ تِ ول آحاز جاهعِ تسٍى زضًوط گطفتي هىاى جغطافیایی ٍ هحل الاهت هطزم اضائِ هی ضَز.



هٌغقِ ای :ذسهتی است وِ تِ یه هٌغمِ ذاظ جغطافیایی تطحسة ضطایظ ذاظ آى هٌغمِ اضائِ هی گطزز.



استاًی :ذسهتی است وِ زض سغح یه استاى تَسظ زستگاّْای هطتَط اضائِ هی گطزز.



شْری :ذسهتی است وِ زستگاّْای هتَلی زض سغح یه ضْط اضائِ هی وٌٌس.



رٍستایی :ذسهتی است وِ زض سغح یه ضٍستا تَسظ زستگاّْای هطتَط اضائِ هی گطزز.

رٍیذاد هرتبظ :یعٌی ذسهت هَضز ًوط تِ وسام ضٍیساز ظًسگی ضْطًٍساى یا ساظهاًْا هطتثظ ذَاّس تَز.
ًحَُ آغاز خذهتّ :طذسهت تا یه ضٍیساز آغاظ هیضَز .ایي ضٍیساز هیتَاًس تػَیة یه لداًَى ،تعیدیي یده ظهداى (هدثال آغداظ ظهداى
اًتراتات) ،ضسیسى تماضای ذسهت گیطًسُ ،ضخ زازى یه ضٍیساز زیگط (هاًٌس ضٍیسازّای واضی یا حَازث عثیعی) ٍ  ....تاضس
هذارک الزم برای اًجام خذهت:هساضن ٍ هستٌسات الظم تِ عَض واهل تیاى گطزز.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :لَاًیي ٍ همطضات هطتثظ تا ذسهت زض غَضت ٍجَز شوط گطزز.
آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى :آهاض هطاجعِ افطاز تطای گطفتي ذسهت تطحسة ضٍظ یا هاُ یا سال شوط ضَز.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هست ظهاى الظم تطای اضائِ واهل ذسهت زضج گطزز.
تَاتر :تعساز زفعات اضائِ ذسهت تِ شیٌفع زض یه تاظُ هطرع (هاًٌس هاُ ،فػل یا سال) وِ یه ضْطًٍس هطاجعِ هی وٌس.
تعذادبار هراجعِ :تعساز تاض هطاجعِ فطز تطای گطفتي یه ذسهت (یا یه ًفط تطای گطفتي یه ذسهت چٌس تاض هطاجعِ هی وٌس)

ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهت :همساض هثلغی وِ ذسهت گیطًسُ تاتت اضائِ ذسهت هی پطزاظز.
ًحَُ دسترسی فعلی شْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ زستطسی یا تِ غَضت الىتطًٍیىی یا غیطالىتطًٍیىی است .زض غَضتی وِ ذسهت
تِ غَضت الىتطًٍیىی اضائِ هی ضَز یىی اظ واًالْای شوط ضسُ زض جسٍل یا ّط واًال اضتثاعی زیگطی وِ ٍجَز زاضز شوط ضَز.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت :زض غَضتی وِ ذسهت تِ غَضت الىتطًٍیىی اضائِ هی ضَز آزضس ایٌتطًتی هحل اضائِ
ذسهت تِ عَض واهل ٍ زلیك شوط ضَز(.لیٌه هستمین تِ غفحِ اضائِ ذسهت)
رکر ضرٍرتْای هراجعِ حضَری :زض غَضتی وِ ذسهت الىتطًٍیىی ضسُ است ٍلی ّوچٌاى ًیاظ تِ هطاجعدِ حضدَضی هدطزم ٍجدَز
زاضز ،علل هطاجعِ حضَضی ضا تیاى وٌیس .ایي گعیٌِ فمظ زض هَضز ذسهات ًیوِ الىتطًٍیىی غسق هی وٌدس ٍ علدل ًیودِ الىتطًٍیىدی تدَزى
ذسهت ضا ضٍضي هی ساظز.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در ّواى دستگاُ :اضائِ ًْایی تسدیاضی اظ ذدسهات زسدتگاّْا هسدتلعم
زضیافت اعالعات تىویلی اظ سایط ساهاًِ ّای ّواى زستگاُ هی تاضس وِ گاُ ایي اضتثاط تِ غَضت الىتطًٍیىی(آًالیدي یدا آفالیدي) تطلدطاض
ضسُ ٍ گاُ ٌَّظ تِ غَضت غیط الىتطًٍیىی(هىاتثِ یا هطاجعِ حضَضی) است .زض ایي گعیٌِ فیلس یا فیلسّای هَضز زضذَاست اظ ساهاًِ زیگدط
شوط ضَز.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در دستگاّْای دیگر :اضائِ ًْایی تسیاضی اظ ذسهات زستگاّْا هستلعم
زضیافت اعالعات تىویلی اظ سایط زستگاّْای اجطایی هی تاضس وِ گاُ ایي اضتثاط تِ غَضت الىتطًٍیىی(آًالیي یا آفالیي) تطلطاض ضسُ ٍ گاُ
ٌَّظ تِ غَضت غیط الىتطًٍیىی(هىاتثِ یا هطاجعِ حضَضی) است .زض ایي گعیٌِ فیلس یا فیلسّای هَضز زضذَاست اظ زسدتگاُ اجطایدی زیگدط
شوط ضَز.
عٌاٍیي فرایٌذّای خذهتّ :ط ذسهت هجوَعِای اظ فطایٌسّا هی تاضس .فطایٌسّای اغلی ٍ والى ذسهت تا زیس تحلیل هلی تِ عَض

واهل ٍ تِ تطتیة تیاى گطزز .زض ٍالع ًسثت ذسهت تا فطایٌسّای اغلی ٍ ظیط فطایٌسّا تػَضت ًوَزاض ظیط ذَاّس تَز.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتً :وَزاضی است وِ هاًٌس ًوَزاض گطزش واض اها زض سغحی والى تٌْا تِ ًوایص
اضتثاط فطایٌسّای اغلی شوط ضسُ زض هطحلِ پیص هیپطزاظز .زض ایي ًوَزاض ّیچ ًیاظی تِ پطزاذتي تِ هَجَزیتْای
وَچه ٍ پاییي ضفتي تا سغح ٍظیفِ ًیستّ .وچٌیي هی تایست اظ تطسین ظیط فطایٌسّا اجتٌاب وطز.

شٌاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
(ایي فطم زض هَضز ذسهاتی وِ هٌجط تِ غسٍض هجَظ هی گطزز تىویل هی ضَز).

زض ضاستای اجطای تثػطُ هازُ  5آییي ًاهِ تَسعِ ذسهات الىتطًٍیىی هػَتِ ضواضُ  206/93/7740هَضخ ،93/6/10
هعاًٍت ،تاًه اعالعاتی غسٍض هجَظّای تواهی زستگاُ ّای اجطایی وطَض ضاهل :اًَاع هجَظّا ،هطجع ،ضیَُ غدسٍض،
توسیس ،لغَ ٍ احیاءّ ،عیٌِ ،ظهاى ٍ فطایٌس ٍ هطاحل اًجام واض ضا تا ّوىاضی زسدتگاُ ّدای اجطایدی تطدىیل زازُ ٍ تدِ
هٌوَض اعالعضساًی ٍ ضفافساظی ،زستطسی تطذظ هدطزم تدِ آى ضا فدطاّن هدیوٌدس .تدسیي هٌودَض جدسٍل اعالعدات
هجَظّای حمیمی ٍحمَلی تطای ایجاز تاًه اعالعاتی هجَظّا تِ ضطح ظیط تطای تىویدل ٍ اجدطای آیدیي ًاهدِ هدصوَض
اضسال هی گطزز.

هجَز :ولیِ هَاضزی وِ فعالیت اضراظ حمیمی ٍ حمَلی هٌَط تِ أذص هجَظ اعن اظ گَاّی ،پطٍاًِ ،جَاظ ،استعالم یا
هَافمت ٍ هَاضز هطاتِ آى اظ زستگاّْای اجطائی هی تاضس.

لیست اعالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

صذٍر
توذیذ
اصالح
لغَ

*اگط هطاحل هجَظ زاضای فطآیٌس هطتطن تا زیگط زستگاُ ّا ٍ ًیاظهٌس تثازل زازُ تا آًْا است ،فطم ضواضُ ً 2یعتىویل ضَز

دٍلتی

4

اختصاصی

3

هشترک *

2

الکترًٍیکی

1

(رٍز /ساعت)
غیر الکترًٍیکی

هذت اعتبار

آییي ًاهِ)

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

تَضیحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

ّسیٌِ

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَی

هذارک هَرد ًیاز

هتقاضی هجَز

فرم شوارُ یک

فرم شوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

هذارک هَرد
ًیاز

با رکر
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استعالم زض تَضیحات زضج ضَز
*** اگط ًَع فطآیٌس سایط هی تاضس اعالعات آى زض تَضیحات زضج ضَز

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

تَضیحات

