بسوِ تعالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -2ضٌبسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :فشٍش ثلیت لغبس
ًبم دستگبُ اجشایی :ساُ آّي جوَْسی اسالهی
ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست ساُ ٍ ضْش سبصی
فشٍش ثلیت لغبس

ضشح خذهت
ًَع خذهت

 -4هطخػبت خذهت

خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت ثِ وست ٍ وبس ()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب:
ًحَُ آغبص خذهت
هذاسن الصم ثشای اًجبم
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات ثبالدستی
آهبس تؼذاد خذهت گیشًذگبى

 -5جضییبت خذهت

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد ثبس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

هسبفشاى

ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد).

تػذی گشی
استبًی

حبوویتی
سٍستبیی
ضْشی
هٌغمِ ای
هلی
وست ٍ وبس
ثجت هبلىیت
تبهیي اجتوبػی
هبلیبت
سالهت
آهَصش
تَلذ
سبیش
هذاسن ٍ گَاّیٌبهِّب ٍفبت
ثبصًطستگی
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخع
فشاسسیذى صهبًی هطخع
تمبضبی گیشًذُ خذهت
سبیش... :
تطخیع دستگبُ
وبست هلی-وبست جبًجبصی ٍ ضْذا،
لَاًیي حول ٍ ًمل سیلی
 25هیلیَى خذهت گیشًذگبى
 10تب  15دلیمِ
تؼذاد هطخػی ًذاسد.
 1/5ثبس دس سبل
هجلغ(هجبلغ)
 1200سیبل

دس:

هبُ

فػل

ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًىی
حسبة ضشوت سجب،

سبل

پشداخت ثػَست الىتشًٍیه

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍثگبُ دس غَست الىتشًٍیىی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى

دس هشحلِ اعالع سسبًی خذهت

ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس غَست الىتشًٍیىی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى :فشٍش ثلیظ سجبء ٍ فشٍش ثلیظ سفیش
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ وبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
الىتشًٍیىی
اسسبل پستی
پست الىتشًٍیه
پیبم وَتبُ
تلفي گَیب یب هشوض توبس
سبیش(ثبروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اغبلت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اغبلت هذسن
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت
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دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ
یب استجبط ثب دیگش
دستگبُ ّب )
ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیب یب هشوض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبروشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اغبلت فشد
جْت احشاص اغبلت هذسن
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش:
فیلذّبی هَسدتجبدل

هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
هلی
استبًی
ضْشستبًی
استؼالم
استؼالم الىتشًٍیىی
غیش
الىتشًٍیىی

ایٌتشًتی(لیٌه ثِ اداسُ ثجت احَال)

ًبم دستگبُ دیگش

ٍصاست ساُ ٍ ضْشسبصی
غذای هسبفش()5149
ضشوت ّبی ریٌفغ ،ساُ
آّي ٍ دفبتش فشٍش ثلیت

وذ هلیً ،بمً ،بم خبًَادگی

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

استؼالم الىتشًٍیىی اگش استؼالم غیشالىتشًٍیىی
هجلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)

ثشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استجبط خذهت ثب سبیش دستگبّْبی دیگش

غیشالىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ وبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم وَتبُ

ثشخظ
online

 -7استجبط خذهت ثب سبیش سبهبًِ ّب
(ثبًىْبی اعالػبتی) دس دستگبُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیب یب هشوض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اغبلت فشد
هلی
جْت احشاص اغبلت هذسن
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش (ثبروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

دستِای
()Batch

الىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ وبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم وَتبُ

دستگبُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

اداسات ول ًَاحی
استبًذاسی ول وطَس
هجلس ضَسای اسالهی-
ّیئت ٍصیشاى
دادگبُ

 -9ػٌبٍیي
فشایٌذّبی خذهت

ًیشٍی اًتظبهی
-1خشیذ ثلیت
-2ػضَیت دس سبهبًِ
-3غذٍس ثلیت
-4استشداد ثلیت

دستگبُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
شروع

ثلِ

خیش

آیا خرید بلیت به صورت
حضوری انجام می شود؟

الىتشًٍیىی

غیش الىتشًٍیىی

مراجعه به سامانه:

مراجعه به دفاتر فروش بلیت

www.rai.ir

عضویت در سامانه

ارائه کارت ملی-کارت جانبازی

خرید بلیت

خیش

آیا بلیت توسط مسافر
صادر می شود؟

ثلِ

مراجعه به دفاتر فروش بلیت

صدور بلیت

آیا بلیت استرداد شود؟

ثلِ

استرداد بلیت

خیش
پایان

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشثَط:

تَضیح عٌاٍیي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
دس ساستبی اجشای هبدُ  2آییي ًبهِ تَسؼِ خذهبت الىتشًٍیىی هػَثِ ضوبسُ  206/93/7740هَسخ  93/6/10دستگبّْبی اجشایی هىلفٌذ
ضٌبسٌبهِ خذهبت خَد سا حذاوثش تب پبیبى سبل  1393تْیِ ٍ ثشای دستشسی ػوَم دس دسگبُ دستگبُ هشثَط هٌتطش ًوبیٌذ .سبصهبى هدذیشیت ٍ
ثشًبهِ سیضی وطَس ًیض ٍظیفِ ثشسسی هستٌذات ضٌبسٌبهِ خذهبت ٍ اسائِ آى دس پٌجدشُ ٍاحدذ خدذهبت سا ثشػْدذُ داسد .ثدذیي هٌظدَس فدشم
استبًذاسد ضٌبسٌبهِ خذهبت ثِ ضشح پیَست ٍ ثب تَضیحبت ریل ثشای تىویل ٍ اجشای آییي ًبهِ هزوَس اسسبل هی گشدد.
خذهت :هجوَػِ ای اص فش ایٌذّب است وِ دس تؼبهالت ثیي هشاجؼیي ٍ وبسوٌبى دٍلدت یدب سیسدتوْبی اسائدِ وٌٌدذُ خدذهت ثدشای اًجدبم
دسخَاست هشاجؼیي سٍی هی دّذ.
عٌَاى خذهت  :ضبهل فْشستی اص ولیِ خذهبت الىتشًٍیىی ٍ غیشالىتشًٍیىی است وِ ػٌبٍیي ٍ تؼذاد آًْب ثِ تأییذ ثبالتشیي همدبم دسدتگبُ
سسیذُ ثبضذ .ػٌبٍیي خذهبت اػالم ضذُ ثِ هٌضلِ ػٌبٍیي استبًذاسد خذهبت ثَدُ ٍ ثِ ّش خذهت وذ یىتب اختػبظ دادُ خَاّذ ضذ.
شٌاسِ خذهت :وذیىتبیی وِ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی وطَس ثِ خذهت اختػبظ دادُ هی ضَد ٍ ثِ ػٌَاى ضٌبسِ خدذهت
اص ایي پس استفبدُ خَاّذ ضذ.
ًام دستگاُ اجراییً :بم سبصهبى/ضشوت/هَسسًِْ/بد ٍ ....ثِ ػٌَاى اسائِ دٌّذُ خذهت
ًام دستگاُ هادرً :بم سبصهبى/ضشوت/هَسسًِْ/بد ٍ ....ثِ ػٌَاى دستگبُ هبفَق دستگبّْبی اجشایی
شرح خذهت :ضبهل یه تؼشیف وبهل اص خذهت هی ثبضذ.
ًَع خذهت :ثش حست ایي وِ خذهت اص ًَع اسائِ خذهت دستگبُ اجشایی ثِ هشدم( ،)G2Cخدذهت دسدتگبُ اجشایدی ثدِ دسدتگبُ اجشایدی
دیگش( ،)G2Gخذهت دستگبُ اجشایی ثِ وست ٍ وبس ( )G2Bثبضذ،تؼشیف هی ضَد.
ًَع هخاعبیي :دستِ ثٌذی ًَع هخبعجیي هبًٌذ داًطجَ ،استبد ،ثبصًطستگبى ،ػوَم هشدمً ،بًَایبى ،دسدتگبُّدبی ػودَهی ،دسدتگبُّدبی
اجشایی ،جَاًبى ٍ ...
هاّیت خذهت:



حاکویتی :خذهتی وِ تحمك آى هَجت التذاس ٍ حبوویت وطَس است ٍ هٌبفغ آى ثذٍى هحدذٍدیت ضدبهل ّودِ الطدبس جبهؼدِ
گشدیذُ ٍ ثْشُ هٌذی اص آى هَجت هحذٍدیت ثشای استفبدُ دیگشاى ًوی ضَد.
تصذی گری :خذهتی وِ اص ًَع حبوویتی ًجبضذ.

سغح خذهت:


هلی :خذهتی است وِ ثِ ول آحبد جبهؼِ ثذٍى دسًظش گشفتي هىبى جغشافیبیی ٍ هحل البهت هشدم اسائِ هی ضَد.



هٌغقِ ای :خذهتی است وِ ثِ یه هٌغمِ خبظ جغشافیبیی ثشحست ضشایظ خبظ آى هٌغمِ اسائِ هی گشدد.



استاًی :خذهتی است وِ دس سغح یه استبى تَسظ دستگبّْبی هشثَط اسائِ هی گشدد.



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



رٍستایی :خذهتی است وِ دس سغح یه سٍستب تَسظ دستگبّْبی هشثَط اسائِ هی گشدد.

رٍیذاد هرتبظ :یؼٌی خذهت هَسد ًظش ثِ وذام سٍیذاد صًذگی ضْشًٍذاى یب سبصهبًْب هشتجظ خَاّذ ثَد.
ًحَُ آغاز خذهتّ :شخذهت ثب یه سٍیذاد آغبص هیضَد .ایي سٍیذاد هیتَاًذ تػَیت یه لبًَى ،تؼیدیي یده صهدبى (هدثال آغدبص صهدبى
اًتخبثبت) ،سسیذى تمبضبی خذهت گیشًذُ ،سخ دادى یه سٍیذاد دیگش (هبًٌذ سٍیذادّبی وبسی یب حَادث عجیؼی) ٍ  ....ثبضذ
هذارک الزم برای اًجام خذهت:هذاسن ٍ هستٌذات الصم ثِ عَس وبهل ثیبى گشدد.
قَاًیي ٍ هقررات هربَط :لَاًیي ٍ همشسات هشتجظ ثب خذهت دس غَست ٍجَد روش گشدد.

آهار تعذاد خذهت گیرًذگاى :آهبس هشاجؼِ افشاد ثشای گشفتي خذهت ثشحست سٍص یب هبُ یب سبل روش ضَد.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هذت صهبى الصم ثشای اسائِ وبهل خذهت دسج گشدد.
تَاتر :تؼذاد دفؼبت اسائِ خذهت ثِ ریٌفغ دس یه ثبصُ هطخع (هبًٌذ هبُ ،فػل یب سبل) وِ یه ضْشًٍذ هشاجؼِ هی وٌذ.
تعذادبار هراجعِ :تؼذاد ثبس هشاجؼِ فشد ثشای گشفتي یه خذهت (یب یه ًفش ثشای گشفتي یه خذهت چٌذ ثبس هشاجؼِ هی وٌذ)
ّسیٌِ هستقین ارائِ خذهت :همذاس هجلغی وِ خذهت گیشًذُ ثبثت اسائِ خذهت هی پشداصد.
ًحَُ دسترسی فعلی شْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ دستشسی یب ثِ غَست الىتشًٍیىی یب غیشالىتشًٍیىی است .دس غَستی وِ خذهت
ثِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد یىی اص وبًبلْبی روش ضذُ دس جذٍل یب ّش وبًبل استجبعی دیگشی وِ ٍجَد داسد روش ضَد.
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍب سایت :دس غَستی وِ خذهت ثِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد آدسس ایٌتشًتی هحل اسائِ
خذهت ثِ عَس وبهل ٍ دلیك روش ضَد(.لیٌه هستمین ثِ غفحِ اسائِ خذهت)
رکر ضرٍرتْای هراجعِ حضَری :دس غَستی وِ خذهت الىتشًٍیىی ضذُ است ٍلی ّوچٌبى ًیبص ثِ هشاجؼدِ حضدَسی هدشدم ٍجدَد
داسد ،ػلل هشاجؼِ حضَسی سا ثیبى وٌیذ .ایي گضیٌِ فمظ دس هَسد خذهبت ًیوِ الىتشًٍیىی غذق هی وٌذ ٍ ػلدل ًیودِ الىتشًٍیىدی ثدَدى
خذهت سا سٍضي هی سبصد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در ّواى دستگاُ :اسائِ ًْبیی ثسدیبسی اص خدذهبت دسدتگبّْب هسدتلضم
دسیبفت اعالػبت تىویلی اص سبیش سبهبًِ ّبی ّوبى دستگبُ هی ثبضذ وِ گبُ ایي استجبط ثِ غَست الىتشًٍیىدی(آًالیي یدب آفالیدي) ثشلدشاس
ضذُ ٍ گبُ ٌَّص ثِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىبتجِ یب هشاجؼِ حضَسی) است .دس ایي گضیٌِ فیلذ یب فیلذّبی هَسد دسخَاست اص سبهبًِ دیگدش
روش ضَد.
ارتباط خذهت با سایر ساهاًِ ّا(باًکْای اعالعاتی) در دستگاّْای دیگر :اسائِ ًْبیی ثسیبسی اص خذهبت دستگبّْب هستلضم
دسیبفت اعالػبت تىویلی اص سبیش دستگبّْبی اجشایی هی ثبضذ وِ گبُ ایي استجبط ثِ غَست الىتشًٍیىی(آًالیي یب آفالیي) ثشلشاس ضذُ ٍ گبُ
ٌَّص ثِ غَست غیش الىتشًٍیىی(هىبتجِ یب هشاجؼِ حضَسی) است .دس ایي گضیٌِ فیلذ یب فیلذّبی هَسد دسخَاست اص دسدتگبُ اجشایدی دیگدش
روش ضَد.
عٌاٍیي فرایٌذّای خذهتّ :ش خذهت هجوَػِای اص فشایٌذّب هی ثبضذ .فشایٌذّبی اغلی ٍ والى خذهت ثب دیذ تحلیل هلی ثِ عَس

وبهل ٍ ثِ تشتیت ثیبى گشدد .دس ٍالغ ًسجت خذهت ثب فشایٌذّبی اغلی ٍ صیش فشایٌذّب ثػَست ًوَداس صیش خَاّذ ثَد.
خذهت

فرایٌذ اصلی1

زیرفرایٌذ1-1

زیرفرایٌذ2-1

فرایٌذ اصلی2

فرایٌذ اصلی...

زیرفرایٌذ...-1

ًوَدار ارتباعی فرایٌذّای خذهتً :وَداسی است وِ هبًٌذ ًوَداس گشدش وبس اهب دس سغحی والى تٌْب ثِ ًوبیص
استجبط فشایٌذّبی اغلی روش ضذُ دس هشحلِ پیص هیپشداصد .دس ایي ًوَداس ّیچ ًیبصی ثِ پشداختي ثِ هَجَدیتْبی
وَچه ٍ پبییي سفتي تب سغح ٍظیفِ ًیستّ .وچٌیي هی ثبیست اص تشسین صیش فشایٌذّب اجتٌبة وشد.

شٌاسٌاهِ هجَزّای صادرُ
(ایي فشم دس هَسد خذهبتی وِ هٌجش ثِ غذٍس هجَص هی گشدد تىویل هی ضَد).
دس ساستبی اجشای تجػشُ هبدُ  5آییي ًبهِ تَسؼِ خذهبت الىتشًٍیىی هػَثِ ضوبسُ  206/93/7740هَسخ ،93/6/10
هؼبًٍت ،ثبًه اعالػبتی غذٍس هجَصّبی توبهی دستگبُ ّبی اجشایی وطَس ضبهل :اًَاع هجَصّب ،هشجغ ،ضیَُ غذٍس،
توذیذ ،لغَ ٍ احیبءّ ،ضیٌِ ،صهبى ٍ فشایٌذ ٍ هشاحل اًجبم وبس سا ثب ّوىبسی دستگبُ ّدبی اجشایدی تطدىیل دادُ ٍ ثدِ
هٌظَس اعالعسسبًی ٍ ضفبفسبصی ،دستشسی ثشخظ هدشدم ثدِ آى سا فدشاّن هدیوٌدذ .ثدذیي هٌظدَس جدذٍل اعالػدبت
هجَصّبی حمیمی ٍحمَلی ثشای ایجبد ثبًه اعالػبتی هجَصّب ثِ ضشح صیش ثشای تىویل ٍ اجدشای آیدیي ًبهدِ هدزوَس
اسسبل هی گشدد.

هجَز :ولیِ هَاسدی وِ فؼبلیت اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی هٌَط ثِ أخز هجَص اػن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم یب
هَافمت ٍ هَاسد هطبثِ آى اص دستگبّْبی اجشائی هی ثبضذ.

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

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

صذٍر
توذیذ
اصالح
لغَ

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشن ثب دیگش دستگبُ ّب ٍ ًیبصهٌذ تجبدل دادُ ثب آًْب است ،فشم ضوبسُ ً 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

** ًبم استؼالم دس تَضیحبت دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سبیش هی ثبضذ اعالػبت آى دس تَضیحبت دسج ضَد

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

تَضیحات

