بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 -3اسائِ

دٌّذُ

پرداخت حقوق کارکنان دولت

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

خذهت

 -1عٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت

11111111111

ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ ول اهَس التصبدی ٍ داسایی آرسببیجبى ؼشبی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست اهَس التصبدی ٍ داسایی

ششح خذهت

بشهبٌبی بٌذ ((ٍ)) تبصشُ  99لبًَى بَدجِ سبل ٍ9886دسساستبی ایجبدّوبٌّگی ٍ پشداخت بِ هَلع
حمَق ٍ هضایبی هستوش وبسوٌبى سسوی ٍ پیوبًی شبؼل دس ولیِ دستگبّْبی اجشایی استبى ٍ
هَسسبت دٍلتی استبًی ٍ داًشگبّْبی هسمش دس استبى،هزوَس دس هبدُ 961لبًَى بشًبهِ چْبسم
تَسعِ ٍ بِ استثٌبی اداسُ اطالعبت ٍ ًیشٍّبی هسلح ،بشعْذُ اداسُ ول اهَس التصبدی ٍ داسایی-خضاًِ
هعیي استبى ؛هیببشذ.بشایي هبٌب دستگبّْبی ًبهبشدُ هیببیست لَح فششدُ اطالعبت پشسٌلی ٍ
حىوی سا بِ ّوشاُ دسخَاست ٍجِ بِ خضاًِ هعیي اسسبل ًوبیٌذ.پس اص دسیبفت فبیل ٍ وپی فبیل هتٌی
ً،سبت بِ بشسسی سبختبسی فبیلْب ٍسپس وٌتشل صحت دسخَاست ٍجِ ٍ اسلبم اسسبلی الذام هی
گشدد.دس هشحلِ بعذی پس اص ثبت دسخَاست ٍجِ ٍ بشسسی لیست حمَق وبسوٌبى ًسبت بِ تبهیي
اعتببس اص هحل اعتببسهصَة حمَق الذام هی گشدد.دسگبم بعذی بب تْیِ فْشست تبهیي اعتببس ،پشداخت
خبلص ٍ سبیش وسَس ًسبت بِ تْیِ ٍ اسسبل چه بِ ببًه هلی جْت ٍاسیض بِ حسبة دستگبّْبی
اجشایی الذام هی شَد.دس هشحلِ پبیبًی اطالعبت وسَس لبًًَی،خبلص ٍ سبیشوسَس ثبت ٍ ًْبیتبًشوبسُ
سسیذ تحَیل هی گشدد.

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G C

دستگبُّبی اجشایی

ًَع هخاعثیي

 -4هشخصات خذهت

چه اسسبلی بِ ببًه هلی بشسٍی یه بشي دسخَاست ٍجِ دسج ٍ بِ ًوبیٌذُ دستگبُ اجشایی بب دسیبفت

خذهت تِ وسة ٍ واس()G B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
دٍلتی()G G
هاّیت خذهت

حاوویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

تصذی گشی
هٌغمِ ای
سالهت

آهَصش

هالیات

استاًی

شْشی

سٍستایی

وسة ٍ

تاهیي اجتواعی

ثثت هالىیت

واس
تاسیسات شْشی

هذاسن ٍ

تیوِ
اصدٍا

ٍفات

تاصًشستگی گَاّیٌاهِّا

ج
ًحَُ آغاص خذهت

 تماضای گیشًذُ

فشاسسیذى صهاًی هشخص

خذهت
تشخیص دستگاُ

سایش... :

سخذاد سٍیذادی هشخص

سایش

هذاسن الصم تشای

 -1دسیبفت اعتببست هصَة ٍ تخصیص یبفتِ دستگبُّبی استبى بِ تفىیه حمَق ٍهضایب ٍ سبیش اعتببسات

اًجام خذهت

ّضیٌِای
 -2دسیبفت ًمذیٌگی اعتببسات تخصیص یبفتِ حمَق ٍهضایب اص خضاًِداسی ول
-8تْیِ فبیل هتٌی (طبك دستَس العول لبالً بِ دستگبُّب ابالغ شذُ است)
 -4دسخَاست ٍجِ بب اهضبءریحسبة ٍ ببالتشیي همبم دستگبُ اجشایی
 -5وپی اص تؽییشات احىبم وبسگضیٌی دس ّشهبُ

 -6تىویل ٍ تبییذ فشم شوبسُ  9بیوِ خذهبت دسهبًی .

لَاًیي ٍ همشسات

-9

اصل  58لبًَى اسبسی  -2لبًَى هحبسببت عوَهی وشَس  -8 .هبدُ  28لبًَى الحبق ( -4 )2هبدُ
 224لبًَى بشًبهِ پٌجن  -5بٌذ ((ٍ))تبصشُ  99لبًَى بَدجِ سبل 9886ول وشَس -6لبًَى بَدجِ

تاالدستی

سبل .7آییي ًبهِ اجشایی حمَق

آهاس تعذاد خذهت

 86دستگبُ اجشایی دس:

هاُ

سال

فصل

گیشًذگاى

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى

دسصَست تىویل ٍ اسائِ وبهل هذاسن  21دلیمِ.

اسایِ خذهت:
تَاتش

یىثاس تشای ّویشِ

تعذاد تاس هشاجعِ

13

تاس دس:

هاُ

فصل

سال

 1تاس دس ّش دٍسُ

حضَسی
هثلغ(هثالغ)

شواسُ حساب (ّای) تاًىی

ّضیٌِ اسایِ
خذهت(سیال) تِ

-

-

خذهت گیشًذگاى

-

-

-

-

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا
ًَ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 هشاجعِ

هشاحل خذهت

سساًِ استثاعی خذهت

جْت احشاص اصالت فشد

حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

تخشی اص آى:

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی

استاًی

هٌاسة
سایش:

شْشستاًی

الىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

الىتشًٍیىی

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی

استاًی
شْشستاًی

هٌاسة
سایش:

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP

پست الىتشًٍیه

سایش (تاروشًحَُ دستشسی) ًشم افضاس حمَق ٍ

غیشالىتشًٍیىی
الىتشًٍیىی

روش

دستوضد وِ تَسظ خضاًِ ول عشاحی ٍ ًصة شذُ است.
ضشٍست

استثاط تا دیگش دستگاُ ّا )

غیشالىتشًٍیىی

جْت احشاص اصالت فشد

حضَسی

روش ضشٍست هشاجعِ

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)

هشاجعِ

هشحلِ تَلیذ خذهت

پیام وَتاُ

حضَسی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشوض تواس

پیام وَتاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

 -7استثاعخذهتثاسایشساهاًِ ّا (تاًىْای

ًثَد صیشساخت استثاعی

استاًی
شْشستاًی

هٌاسة
سایش:

فیلذّای هَسدتثادل

استعالم الىتشًٍیىی

تشخظ

اعالعاتی) دسدستگاُ

جْت احشاص اصالت هذسن

هلی

ایویل داخلی ٍصاستخاًِ

دریافت وامٍَای حقًق يمسایا( ابالغ وقذیىگی) يارسال
آمار پرداختَای حقًق

ساهاًِ ًظاست تشاجشای تَدجِ

تخصیص اعتبارات حقًق ي مسایای داوشگاٌَا

ساماوٍ ایىتروتی باوک ملی

صًرتحساب از حسابَای پرداخت خساوٍ ي رصذ ومًدن
ياریسیَای خساوٍداری کل

online

حضَسی

جْت احشاص اصالت فشد

دستِای

ًام ساهاًِ ّای دیگش

هشاجعِ تِ دستگاُ:

استعالم غیش
الىتشًٍیىی

(Batch
)

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست هشاجعِ

سایش(تاروشًحَُ دستشسی)

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاُ ّای دیگش

پشداخت
ّضیٌِ)
سازمان مذیریت ي
بروامٍ ریسی
دستگاٌَای دارای
اعتبار مصًب ي
تخصیص
سازمان بیمٍ
سالمت

تشخظ

ت

online

دستگاُ دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

دستِای ()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای

فیلذّای

هثلغ

استعالم الىتشًٍیىی

اگشاستعالم غیشالىتشًٍیىی
است ،استعالم تَسظ:

اعتبارات مصًب ي
تخصیص
درخًاست يجٍ
ریحساب
فرم شمارٌ یک
بیمٍ خذمات
درماوی

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

 -1اعمال حساب اعتبارات مصًب حقًق يمسایا بٍ تفکیک دستگاٌَای اجرایی

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

 -2اعمال حساب تخصیص اعتبارات حقًق يمسایا بٍ تفکیک دستگاٌَای اجرایی
-3ارسال درخًاست يجٍ حقًق بٍ پیًست فایل ي معًقٍَای ماَاوٍ با امضاء ریحساب ي باالتریه مقام دستگاٌ اجرایی
-4دریافت درخًاست يجٍ حقًق بٍ پیًست فایل ي معًقٍَای ماَاوٍ با امضاء ریحساب ي باالتریه مقام دستگاٌ اجرایی
 -5بررسی يکىترل فایل حقًق تًسط ورم افسار متمرکس حقًق يزارت دارایی يکىترل اسىاد ي مذارک پیًستی
-6کىترل اعتبارات تخصیص یافتٍ برای پرداخت مبلػ درخًاست يجٍ
 -7تامیه کسری احتمالی حقًق از محل تخصیص سایر
 -8تامیه بًدجٍ الزم برای پرداخت درخًاست يجٍ حقًق دستگاٌ
-9صذير سىذحسابذاری ي ارسال بٍ ياحذ دریافت ي پرداخت(صذير چک)
 -11ارسال گسارش پرداخت حقًق کارکىان استان بٍ خساوٍ داری کل کشًر

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

دسیبفت ٍ اعوبل
اعتببسات هصَة سبالًِ
حمَق بِ تفىیه
دستگبُ

اداسُ خضاًِ هعیي استبى
دسیبفت ٍ اعوبل حسبة تخصیصّبی صبدسُ بِ تفىیه دستگبُ اص سبصهبى بشًبهِ ٍ بَدجِ استبى

اسسبل دسخَاست ٍجِ حمَق بِ پیَست فبیل ٍ هعَلِّبی هبّبًِ بب اهضبء ریحسبة ٍ ببالتشیي همبم دستگبُ
هعیياستان
خساوٍ معیه
اداسُادارٌ
استبى
خضاًِ
دسیبفت

دسخَاست ٍجِ حمَق بِ پیَست فبیل ٍ هعَلِّبی هبّبًِ بب اهضبء ریحسبة ٍ ببالتشیي همبم دستگبُ اجرایی
اداسُ خضاًِ هعیي استبى
بشسسی ٍوٌتشل فبیل حمَق تَسط ًشم افضاسهتوشوض حمَق ٍصاست داسایی ٍوٌتشل اسٌبد ٍ هذاسن پیَستی

خیر

آیب فبیل صحیح استٍ،

هذاسن وبهل بلٍ
است؟
بلی
اداسُ خضاًِ هعیي استبى
وٌتشل اعتببسات تخصیص یبفتِ بشای پشداخت هبلػ دسخَاست ٍجِ

خیر

اداسُ خضاًِ هعیي استبى
تبهیي وسشی حمَق اص هحل سبیش

اداسُ خضاًِ هعیي استبى
اسسبل بِ هسئَل سبیش اعتببسات ّضیٌِای جْت

اعتببسات ّضیٌِای

تبهیي بَدجِ وسشی حمَق

خیر

آیب بِ اًذاصُ دسخَاست ٍجِ

تلِ

حمَق ،تخصیص دادُ شذُ است؟

بلی
اداسُ خضاًِ هعیي استبى
صذٍس سٌذ جببجبیی اعتببس اص سبیشّضیٌِای بِ حمَق

اداسُ خضاًِ هعیي استبى
تبهیي بَدجِ الصم بشای پشداخت دسخَاست ٍجِ حمَق دستگبُ

A

A

اداسُ خضاًِ هعیي استبى
صذٍس سٌذحسببذاسی ٍ اسسبل بِ ٍاحذ دسیبفت ٍ پشداخت(صذٍس چه)

اسسبل گضاسش پشداخت
حمَق وبسوٌبى استبى بِ
خضاًِ داسی ول وشَس

ًام ًٍام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم :سسَل حبجی خَش

تلفي81283913 :

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذهشتَط :حقوق و دستمزد خزانه

