بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت

دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههاي

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

11111111111

 -3اسائِ

ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ کل اهَس اقتصادی ٍداسایی

خذهت

دٌّذُ

اجرايي

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست اهَس اقتصادی ٍداسایی
ششح خذهت

دس اجشای هادُ  64قاًَى هحاسثات عوَهی کشَس هثٌی تش پشداخت اعتثاسات هصَب اص هحلل دسآهلذ ّلای
اختصاصی تا آخش سال هالی دس حذٍد ٍصَلی دسآهذّا ،اتتذا تلا لحلاػ ًولَدى تَدجلِ هصلَب سلانًِ دس
سیستن پشداخت ٍجِ ًسثت تِ اخز دسخَاست ٍجِ اص عشف ریحساتی دستگاّْای اجشایی اقلذام هیگلشدد.
پس اص تشسسی صحت اعالعات اسسالی دسخَاست ٍجِ  ،دسخَاست هزکَس تلا اعتثلاس ٍ هیلضاى هَجلَدی
حساب توشکضی دستگاُ دس ساهاًِ تاًکذاسی الکتشًٍیک هغاتقت دادُ هیشَد ٍدس صَست هغاتقتً ،سلثت
تِ پشداخت ٍجِ اقذام هیگشددّ .وچٌیي دس صَست ٍجَد هاًلذُ هَجلَدی حسلاب دسآهلذ اختصاصلی تلا

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G C

 -4هشخصات خذهت

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

ًَع هخاعثیي

دسخَاست خضاًِ دس پایاى سال جاسی تِ حساب دسآهذّای عوَهی کشَس ٍاسیض هیگشدد.

دستگاّْای اجشایی

دٍلتی()G G
هاّیت خذهت

 حاکویتی

سغح خذهت

 هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تصذی گشی
 استاًی

هٌغقِ ای
سالهت

تَلذ

هالیات

آهَصش
تاسیسات شْشی

شْشی

کسة ٍ

سٍستایی
ثثت هالکیت

تاهیي اجتواعی

کاس
تیوِ

اصدٍاج

هذاسک ٍ

تاصًشستگی

ٍفات 

سایش

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت

 تقاضای گیشًذُ

 فشاسسیذى صهاًی هشخص

سخذاد سٍیذادی هشخص

خذهت
 تشخیص دستگاُ
هذاسک نصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاندستی

 -5جضییات خذهت

آهاس تعذاد خذهت

سایش... :

 -1قاًَى تَدجِ  -2دسخَاست ٍجِ  – 3اعالعت حساب تاًکی (صَستحساب تاًکی)
 -1قاًَى هحاسثات عوَهی کشَس  -2قاًَى تَدجِ -3قاًَى تشًاهِ پٌجن تَسعِ
 8 .دستگاُ  .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ  فصل

سال

گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ

 15دقیقِ الی ًین ساعت

خذهت:
تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی

یکثاس تشای ّویشِ
تش حسة ًیاص

.چٌذ 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
http//ag.mefa.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی ّوکاساى سیستن – چاسگَى – شثکِ دٍلت
اص آى:
هشاحل خذهت

ًَع اسائِ
 الکتشًٍیکی

 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

سساًِ استثاعی خذهت
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

رکش ضشٍست

هشاجعِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

 هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

 استاًی

سایش:

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

شْشستاًی
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

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

 الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست


غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ حضَسی

 سایش(تارکشًحَُ دستشسی) اتَهاسیَى اداسی
جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

 هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

 استاًی

سایش:

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

شْشستاًی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا

دیگش دستگاُ ّا )

)ERP
پست الکتشًٍیک
رکش ضشٍست

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ

ّوکاساى سیستن  -چاسگَى
حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت

پیام کَتاُ

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

 الکتشًٍیکی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا استثاط تا

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

 سایش (تارکشًحَُ دستشسی) شثکِ دٍلت –

 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

 الکتشًٍیکی

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

دسهشحلِ اسائِ خذهت

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

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

 استاًی
شْشستاًی

سایش:

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

-

-

-

-

-

-

-

-

استعالم الکتشًٍیکی

تشخظ
دیگش

هَسدتثادل

(دسصَس

الکتشًٍیکی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پشداخت

تشخظ

ت
ّضیٌِ)


online
دستِای

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
دستگاُ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

هشاجعِ کٌٌذُ
 -2دسیافت دسخَاست ٍجِ ٍ تشسسی صحت اعالعات اسسالی
 -3تشسسی هیضاى اعتثاس تخصیص یافتِ تِ دستگاُ
 -4تشسسی هیضاى هَجَدی حساب توشکضی دستگاُ دس ساهاًِ تاًکذاسی الکتشًٍیک
ٍ -5اسیض ٍجِ تِ حساب پشداخت دستگاُ
 -6تحَیل یک ًسخِ دسخَاست ٍجِ ٍ دسیافت تاییذیِ

غیش
الکتشًٍی
کی

است ،استعالم تَسظ:

هشاجعِ کٌٌذُ

 -1دسیافت ٍ ٍسٍد اعالعات تَدجِ هصَب سانًِ دس سیستن

استعالم

اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی

()Batch

ًام دستگاُ دیگش

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

جْت احشاص اصالت هذسک

 هلی

online

رکش ضشٍست

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

دستِای

هشاجعِ حضَسی

 سایش(تارکشًحَُ دستشسی) اتَهاسیَى اداسی

()Batch

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى

غیشالکتشًٍیکی

(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
ٍاسیض دسآهذّای
اختصاصی بِ حساب
خضاًِ

دسخَاست ٍجِ

اداسُ خضاًِ هعیي استاى

هعیياستان
معین
خزانه
استاى
خضاًِ
ادارهاداسُ
کٌتشل

ٍسٍد اطالعات بَدجِ
هصَب ساالًِ دس
سیستن پشداخت

کٌتشل صحت دسخَاست ٍجِ ٍ اطالعات
اسسالی با اطالعات سیستن اهَس باًکی ٍ
صَستحساب

اداره خزانه معین استان
اداسُ خضاًِ هعیي استاى

خیش

آیا اطالعات اسسالی
صحیح است؟

هشخص ًوَدى اشکاالت ٍ عَدت
جْت سفع اشکال

بلی

اداسُ بلی
خضاًِ هعیي استاى
بشسسی هیضاى اعتباس دستگاُ دس سیستن

اداره خزانه معین استان
خیش

آیا اعتباس دستگاُ
کافی است؟

دسآهذ اختصاصی :عَدت دسخَاست ٍجِ جْت
اخز اعتباس الصم اص ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ

بلی

استان
اداره
معیناستاى
خزانه هعیي
اداسُ خضاًِ
بشسسی هیضاى هَجَدی حساب توشکضی دستگاُ
دس ساهاًِ باًکذاسی

اداره خزانه معین استان
آیا هَجَدی دستگاُ

خیش

کافی است؟

ًگِ داشتي دسخَاست ٍجِ جْت افضایش هاًذُ ٍ
یا تقلیل سقن دسخَاست ٍجِ بِ هیضاى هَجَدی

بلی

بایگاًی

استان
اداره
معیناستاى
خزانه هعیي
اداسُ خضاًِ

اداسُ خضاًِ هعیي استاى

ٍاسیض بِ حساب پشداخت دستگاُ جْت بشداشت
ریحساب

تحَیل یک ًسخِ دسخَاست ٍجِ بِ
ًوایٌذُ دستگاُ ٍ دسیافت تاییذیِ

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :غفاس هحوذی

تلفي31938262:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشتَط:اداسُ خضاًِ

