فرم اطالعات خذمت
عنوان خذمت:ارائِ ًقطِ ٍ اطالعات هکاًی در هقیاس ّا ٍ الیِ ّای هختلف
خذهت تِ ضْزًٍذاى ()G2C
نوع خذمت
مشخصات خذمت

*

شرح خذمت

مذارک مورد نیاز

متوسط مذت زمان ارایه

جسییات خذمت

خذمت:

ساعات ارائه خذمت
تعذاد بار مراجعه حضوری

نحوه دسترسی

*

هطاٍرُ تا کارضٌاس هزتَط در خػَظ تعییي ًَع دادُ هَرد ًیاس  ،هطخع ًوَدى هحذٍدُ هذًظز  ،تکویل فزم
سفارش کار ،غذٍر فاکتَر ،پزداخت ٍجِ ٍ تحَیل سفارش
داًطجَیاى :هعزفی ًاهِ اس داًطگاُ  +ضوارُ تفاّن ًاهِ تثادل دادُ  +تکویل فزم ٍاگذاری ًسخِ ای اس پایاى ًاهِ
هتقاضیاى حقیقی :هعزفی ًاهِ  +کارت هلی  +تکویل فزم کپی رایت
هتقاضیاى حقَقی :هعزفی ًاهِ  +کذ اقتػادی  +تکویل فزم کپی رایت ً +اهِ ای اس حزاست کارفزها جْت رعایت
حقَق کپی رایت در غَرت خزیذ تیص اس سقف تعییي ضذُ( 10ضیت)  +تعْذ ٍاگذاری یک ًسخِ اس ًقطِ ّا در
غَرت تِ رٍسرساًی یا تْیِ ًقطِ جذیذ
هحػَالت رقَهی( ًقطِ ّایی کِ تِ غَرت رقَهی هَجَد تاضٌذ)  :کل فزایٌذ تِ اسای ّز فزد تِ طَر هتَسط 15
دقیقِ خَاّذ تَد .تذٍى احتساب سهاى اًتظار
هذارک قذیوی(ًقطِ ّا ی قذیوی) :درًظز گزفتي فاغلِ حذاقل یک رٍس تیي ثثت سفارش ٍ تحَیل هحػَل
الشاهی است.
عکس َّایی ٍ اسکي :تِ طَر هتَسط  7رٍس
اس ساعت  8:30لغایت  15:30در ّوِ رٍسّای کاری
حذاقل یک تار
تا ٍجَد تاجِ پست هسقز در ادارُ اهَر هطتزیاىً ،یاسی تِ هزاجعِ هجذد جْت دریافت هذارک قذیوی ٍ عکسی
ًوی تاضذ.

هسینه ارایه خذمت(ریال)

به خذمت

*

شناسه خذمت 10031095100:
خذهت تِ دیگزدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
خذهت تِ کسة ٍ کار()G2B

مبلغ(مبالغ)

ّشیٌِ دیتای ٍاگذار ضذُ
به خذمت گیرنذگان
هثلغ هالیات تز ارسش افشٍدُ
ایٌتزًتی (در غَرت ٍجَد آدرس ًَضتِ ضَد)
پست الکتزًٍیک(در غَرت ٍجَد آدرس ًَضتِ ضَد)
تلفي گَیا یا هزکش تواس (در غَرت ٍجَد ضوارُ تلفي ًَضتِ ضَد)
تلفي ّوزاُ (در غَرت ٍجَد ضوارُ تلفي ًَضتِ ضَد)

نمودار مراحل دریافت خذمت از دیذ متقاضی :

شماره حساب (های) بانکی

2171039002000
2171038007002

پرداخت بصورت الکترونیک

