بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ کل اهَس اقتصادی ٍ داسایی آرسبایجاىغشبی

خذهت

 -3اسائِ

حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی

دٌّذُ

11111111111

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست اهَس اقتصادی ٍ داسایی

ششح خذهت

ایي فشآیٌذ بوٌظَس سسیذگی بعذ اص خشج بِ اعتباسات هَسسات ٍ ًْادّای عوَهی غیش دٍلتیی ویَست
هیپزیشد.
دس ایي فشآیٌذ ابتذا بشًاهِ صهاىبٌذی جْت حسابشسی هَسسات ٍ ًْاّای عوَهی غیش دٍلتی تَسط گشٍُ
ًظاست هالی تْیِ ٍ بِ هعاٍى ًظاست هالی ٍ سئیس خضاًِ هعیي استاى اسسال هیگشدد .پس اص تاییذ بشًاهِ
صها ًی هزکَس بصَست ًاهِ بِ ًْادّای عوَهی غیش دٍلتی استاى اعالم ٍ تین حسابشسی بِ هحل هَسد ًظش
اعضام هیگشدد تا ًسبت بِ سٌذسسی ٍ حسابشسی وَستحساب دفاتش ٍ اسٌاد دستگاُ اجشایی سسییذگی
گشدد .سپس گضاسش حسابشسی تَسط حسابشساى تٌظین ٍ بِ هذیش گشٍُ حسابشسی(سئیس گشٍُ ًظیاست
هالی) اسسال هیشَد .هذیش گشٍُ ًیض پس اص بشسسی ٍ اظْاس ًظش ًْایی ٍ تاییذ گضاسش سا بِ هعاٍى ًظاست
هالی اسسال هیًوایذ پس اص تاییذ ایشاى گضاسش ًْایی بِ هشاجع ریشبط اسسال هیگشدد.

 -4هشخصات خذهت

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G C

هَسسات ٍ ًْادّای عوَهی غیش دٍلتی دس استاى

خذهت تِ کسة ٍ کاس()G B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
دٍلتی()G G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

تصذی گشی
هٌغقِ ای
آهَصش

تاسیسات شْشی

استاًی

سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تیوِ

اصدٍاج

تاصًشستگی

سٍستایی

شْشی

ثثت هالکیت

تاهیي اجتواعی
هذاسک ٍ

ٍفات

گَاّیٌاهِّا

ًحَُ آغاص خذهت

تقاضای گیشًذُ

فشاسسیذى صهاًی هشخص

سایش
نظارت

سخذاد سٍیذادی هشخص

خذهت
تشخیص دستگاُ
هذاسک الصم تشای اًجام

سایش... :

بشًاهِ صهابٌذی حسابشسیً -اهِ اعضام حسابشس – کاسبشگ حسابشسی

خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

 -5جضییات خذهت

آهاس تعذاد خذهت

تبصشُ  5هادُ  27قاًَى هحاسبات عوَهی کشَس(هستٌذ فشآیٌذ) -قاًَى هحاسبات عوَهی کشَس –
قاًَى بَدجِ ساالًِ  -قاًَى تٌظین بخشی اص هقشسات هالی دٍلت  – 7ٍ 1قاًَى بشگضاسی هٌاقصات

ًْ 64اد عوَهی غیشدٍلتی .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ

بطَس هتَسط  3سٍص بشای ّش ًْاد عوَهی غیش دٍلتی (ًْ 64اد عوَهی غیش دٍلتی دس استاى)

خذهت:
تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی

یکثاس تشای ّویشِ
یکثاس دس سال تشای ّش ًْاد عوَهی

یکثاس تاس دس:

هاُ

فصل

سال

ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)

هثلغ(هثالغ)

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

-

-

-

-

-

-

تِ خذهت گیشًذگاى

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ
یا تخشی اص آى:
هشاحل خذهت

ًَع اسائِ

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست

غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

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

استثاط تا دیگش دستگاُ ّا )

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش :هشاّذُ عیٌی پشٍطُّای

شْشستاًی

عوشاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP

پست الکتشًٍیک

سایش (تارکشًحَُ دستشسی)

رکش ضشٍست

الکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست هشاجعِ

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

هشاجعِ حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

سایش(شبکه دولت)

الکتشًٍیکی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الکتشًٍیکی

سساًِ استثاعی خذهت

بشسسی اسٌاد هثبتِ هذاسک دفاتش ٍ وَستحساب عولکشد دستگاُ-
ّای اجشایی ٍ ّوچٌیي هشاّذُ عیٌی پشٍطُّای عوشاًی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

رکش ضشٍست

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

-

-

-

-

-

-

-

-

استعالم الکتشًٍیکی
برخط
online

(تاًکْای اعالعاتی) دسدستگاُ

-

-

-

-

-

-

-

-

تشخظ

پشداخت

online

-

-

-

-

ت
ّضیٌِ)

اسسال ًاهِ ّواٌّگی جْت اعضام حسابشس
اعضام حسابشساى
سسیذگی ٍ سٌذسسی بِ اسٌاد جسابذاسی ٍ هشاّذُ اقذاهات اًجام شذُ دس پشٍطُّای عوشاًی
تْیِ گضاسش حسابشسی تَسط حسابشساى
اسسال گضاسش بِ هذیش گشٍُ حسابشسی جْت اسصیابی ٍ اظْاس ًظش ًْایی تَسط حسابشساى
بشسسی گضاسش حسابشسی ٍ اسسال آى بِ هعاٍى ًظاست هالی ٍ سئیس خضاًِ هعیي استاى
تاییذ گضاسش ٍ اسسال بِ هشاجع ریصالح طی ًاهِ کتبی

دستِای

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

الکتشًٍیکی

استعالم غیش
الکتشًٍیکی

اگشاستعالم غیشالکتشًٍیکی
است ،استعالم تَسظ:
()Batch

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم

تْیِ بشًاهِ حسابشسی

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

هشاجعِ تِ دستگاُ:

دستهای
Batch

هشاجعِ حضَسی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

ًام دستگاُ دیگش

-8استثاعخذهتثاسایش دستگاّْای دیگش

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

دفاتش پیشخَاى شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:

غیشالکتشًٍیکی

 -7استثاط خذهت تاسایشساهاًِ ّا

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
تهیه
برنامه
حسابرس
اداسُ ًظاست هالی
اسسال بشًاهِ حسابشسی ٍ ًاهِ ّواٌّگی

اداسُ ًظاست هالی

اعضام حسابشس

اداسُ ًظاست هالی
سسیذگی بِ اسٌاد ٍ هذاسک

ًظاست هالی
اداسُ ًظاست
هالی
تْیِ گضاسش حسابشسی

اداسُ ًظاست هالی
اسسال گضاسش حسابشسی بِ هذیش گشٍُ

اداسُ ًظاست هالی
بشسسی گضاسش ٍ اسسال بِ هعاٍى ًظاست هالی

اداسُ ًظاست هالی
تاییذ گضاسش ٍ اسسال بِ هشاجع ریصالح

تایید گزارش و
ارسال به مراجع
ذیصالح

ًام ًٍامخاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
سیذ سحین عثاعثائی هحوذی

تلفي:
14431938237

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط:

rahim.tabataba
ei@gmail.com

گشٍُ ًظاست هالی

