عىًان خذمت  :صذير الكتريويكي مجًز پخش كبال
مسئًل
مقررات مًرد عمل
مذارک مًرد ويبز ي فرم َبی مًرد عمل

(بخشىبمٍ َب ي
دستًرالعمل َب )

مراحل

مذت زمبن

ياحذ

اوجبم كبر

اوجبم كبر

ارائٍ
كىىذٌ

ياحذ ارائٍ
كىىذٌ
خذمت ي
شمبرٌ

محل
كبرشىبسبن
ریربط ي
شمبرٌ تمبس

تمبس
اسني هساضك هَضز ًياظ زض ساهاًِ -1www.sdpms.irزضذَاست متثي -2
تؼْس هحضطي هثٌي تط اقطاض تِ صحت هساضك اتطاظي -3تصَيط ضٌاسٌاهِ ماضت
هلي ،پاياى ذسهت يا هؼافيت هسيط ػاهل ٍ سايط هسيطاى  -4تصَيط اساسٌاهِ
هؼتثط،ضطمت ًاهِ يا اظْاض ًاهِ ،آگْي ثثت ضطمت زض ضٍظًاهِ ضسوي ٍ آگْي
آذطيي تـييطات ضطمت زض ضٍظًاهِ-5،اصل ٍ تصَيط هساضك هطتَط تِ زفتط
هطمعي(هالنيت ٍ يا اجاضُ ًاهِ) -6تصَيط هساضك هطتَط تِ حول ٍ ًقل -7ا
تصَيط هساضك هطتَط ُب اهناًات ٍ تجْيعات هطتَط تِ ًگْساضي ماالاظ جولِ اًثاض
ٍ سطزذاًِ -8اصل ٍ تصَيط هساضك هطتَط تِ ضؼثات ضطمت -9اصل ٍ تصَض
قطاض زاز تا تاهيي مٌٌسُ -10ليست ًيطٍّاي اًساًي تِ اًضوام ليست تيوِ-11
فْطست ماال ّاي تَظيؼي هوَْض تِ هْط ضطمت-11مس اقتصازي -12ضٌاسٌاهِ
ك هلي ضطمت (قثل اظ هْن ايٌْا تَجيِ هتقاضي تَسظ ماضضٌاس
يا ز

زستَضالؼول
ارسبل
ساهاًسّي فؼاليت
ضطمتْاي پرص ماال مذارک

ا-اسكه ي

استبن

ببزرگبوي 32786340 32772041
غالمحسيه

مًرد ويبز

شُرستبوُب

تًسط

5ريز

32772041

متقبضي
-2ببزدیذ
ميذاوي
كبرشىبس
ریربط
مجًز
پخش گبال



خليل وًری

فكًری

 -3صذير

شىبسىبمٍ خذمت .

مركس
2ريز ي

ياحذ

زمبن

ارائٍ

مراجعٍ

كىىذٌ
خذمت

ادارٌ
داخلي

سليمبوپًر

استقرار

سبختمبن

يقت

شُيذ

َبی

ببكری

اداری

بسمٍ تعالی



ضمیمٍ  1

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
تِ صَضت النتطًٍيني  -1ػٌَاى ذسهت :صسٍض هجَظ پرص ماال

 -2ضٌاسِ ذسهت

 -3اضائِ زٌّسُ
ذسهت

( ايي فيلس تَسظ ساظهاى هسيطيت ٍ تطًاهِ ضيعي مطَض تنويل هي ضَز).

ًام زستگاُ اجطايي :ساظهاى صٌؼت ،هؼسى ٍ تجاضت
ًام زستگاُ هازضٍ :ظاضت صٌؼت  ،هؼسى ٍ تجاضت
ضطح ذسهت

ضطمتْاي صٌؼت پرص ماال تِ ػٌَاى حلقِ ّاي اصلي تَظيغً ،قص تسياض هْوي زض
اقتصاز مطَض اظ عطيق مٌتطل ٍ تٌظين تاظاض ،حصف ٍاسغِ ّا ،ضٍاًساظي ًظام تَظيغ ٍ  ...ايفاز هي
ًوايٌس.مِ ٍظاضت هتثَع تا زضك تِ هَقغ هَضَع ضطٍضت ساهاًسّي ٍ اصالح ساذتاضآًْا  ،تا تْطُ
گيطي اظ تثصطُ شيل تٌس «ي»هازُ ()33قاًَى تطًاهِ چّاضم تَسؼِ ٍ تٌس « ظ» ٍ « ُ » هازُ ()1
قاًَى تطنيل ٍظاضت تاظضگاًي ساتق اقسام تِ تْيِ ٍ تسٍيي «زستَضالؼول ساهاًسّي فؼاليت
ضطمتْاي پرص ماال» ٍ اتالؽ آى تِ ساظهاًْاي استاًي زضسِ هاِّ اٍل سال 1387تا ّسف
قاء تْطُ ٍضي ضثنِ تَظيغ ٍ ضفاف
حوايت اظ تَليس ،تٌظين هٌاسثات تاظاض ،افعايص سغح ضقاتت،اضت

 -4هطرصات ذسهت

ساظي فطايٌس تَظيغًَ ،يي ساظي ضثنِ ّاي تَظيغ ً .....وَز .
مِ تطاساس زستَضالؼول هعتَض ضطمتْاي پرص سطاسطي ٍ هٌغقِ اي هجَظ ذَز ضا اظ
ٍظاضت هتثَع ٍ ضطمتْاي پرص استاًي اظ ساظهاى هجَظ زضيافت هي ًوايٌس.

هاّيت ذسهت
سغح ذسهت
ضٍيساز هطتثظ تا:

حامويتي
ضٍستايي
ضْطي
هٌغقِ اي
هلي
مسة ٍ ماض
ثثت هالنيت
تاهيي اجتواػي
هاليات
سالهت
آهَظش
تَلس
سايط
هساضك ٍ گَاّيٌاهِّا ٍفات
تاظًطستگي
اظزٍاج
تيوِ
تاسيسات ضْطي
ضذساز ضٍيسازي هطرص
فطاضسيسى ظهاًي هطرص
تقاضاي گيطًسُ 
خزهت
سايط ٍ :ضٌاسايي ضطمتْاي پرص فاقس هجَظ
تطريص زستگاُ
زضذَاست متثي -تؼْس هحضطي هثٌي تط اقطاض تِ صحت www.sdpms.irاسني هساضك هَضز ًياظ زض ساهاًِ
هساضك اتطاظي -3تصَيط ضٌاسٌاهِ ماضت هلي ،پاياى ذسهت يا هؼافيت هسيط ػاهل ٍ سايط هسيطاى  -4تصَيط
اساسٌاهِ هؼتثط،ضطمت ًاهِ يا اظْاض ًاهِ ،آگْي ثثت ضطمت زض ضٍظًاهِ ضسوي ٍ آگْي آذطيي تـييطات ضطمت زض
ضٍظًاهِ -5،تصَيط هساضك هطتَط تِ زفتط هطمعي(هالنيت ٍ يا اجاضُ ًاهِ) -6تصَيط هساضك هطتَط تِ حول ٍ ًقل
 -7تصَيط هساضك هطتَط تِ اهناًات ٍ تجْيعات هطتَط تِ ًگْساضي ماالاظ جولِ اًثاض ٍ سطزذاًِ  -8تصَيط
هساضك هطتَط تِ ضؼثات ضطمت  -9تصَض قطاض زاز تا تاهيي مٌٌسُ -10ليست ًيطٍّاي اًساًي تِ اًضوام ليست
تيوِ-11فْطست ماال ّاي تَظيؼي هوَْض تِ هْط ضطمت-11مس اقتصازي  -12ضٌاسٌاهِ يا مس هلي ضطمت(قثل
اظ هْن ايٌْا تَجيِ هتقاضي تَسظ ماضضٌاس
اضسالي اظ ٍظاضت صٌؼت ،معدن و تجارت

ًحَُ آؿاظ ذسهت

هساضك الظم تطاي
اًجام ذسهت

 -5جعييات ذسهت

قَاًيي ٍ هقطضات
تاالزستي

ًَع هراعثيي

ًَع ذسهت

ذسهت تِ ضْطًٍساى (
) G2C
) (G2Bذسهت تِ مسة ٍ ماض 
) G2Gذسهت تِ زيگطزستگاُ ّايسٍلتي(

تصسي گطي
استاًي

آهاض تؼساز ذسهت
گيطًسگاى

اظ اتتساي اجطاي عطح تامٌَى 22ذسهت گيطًسگاى زض:

هتَسظ هست ظهاى اضايِ
ذسهت:

زٍ ضٍظ ماضي اظ تاضيد تحَيل ماهل هساضك (تا احتساب يل ضٍظ تطاي تاظزيس)

هاُ

فصل

تَاتط

زض هطحلِ اعالع ضساًي ذسهت

تؼساز تاض هطاجؼِ
حضَضي
پطزاذت تصَضت النتطًٍيل
ضواضُ حساب (ّاي) تاًني
هثلؾ(هثالؾ)
ّعيٌِ اضايِ
ذسهت(ضيال) تِ ذسهت ًساضز
0
گيطًسگاى
ًساضز
ًساضز
آزضس زقيق ٍ هستقين ذسهت زض ٍتگاُ زض صَضت النتطًٍيني تَزى ّوِ يا ترطي اظ آى
www. sdpms.ir
ًام ساهاًِ هطتَط تِ ذسهت زض صَضت النتطًٍيني تَزى ّوِ يا ترطي ساهاًِ صسٍض النتطًٍيني هجَظ پرص ماال
اظ آى:
ضساًِ اضتثاعي ذسهت
ًَع اضائِ
هطاحل ذسهت
تلفي ّوطاُ (تطًاهِ ماضتطزي)
ايٌتطًتي (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
النتطًٍيني
اضسال پستي
پست النتطًٍيل
پيام مَتاُ
تلفي گَيا يا هطمع تواس
سايط(تاشمطًحَُ زستطسي)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اصالت فطز
ؿيطالنتطًٍيني
هلي
جْت احطاظ اصالت هسضك
استاًي
ًثَز ظيطساذت اضتثاعي هٌاسة
ضْطستاًي
سايط:
شمط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضي

ً -6حَُ زستطسي تِ ذسهت

ينثاض تطاي ّويطِ (توسيس تؼساظ زٍسال ضوسي)
سال
فصل
ًساضز

 . . .تاض زض:

هاُ

زض هطحلِ زضذَاست ذسهت
هطحلِ تَليس ذسهت
(فطايٌس زاذل زستگاُ يا
اضتثاط تا زيگط زستگاُ
ّا )

النتطًٍيني
ؿيطالنتطًٍيني

زضهطحلِ اضائِ ذسهت

النتطًٍيني

شمط ضطٍضت
هطاجؼِ
حضَضي

ؿيطالنتطًٍيني

ايٌتطًتي (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست النتطًٍيل
تلفي گَيا يا هطمع تواس
زفاتط پيطرَاى
ضواضُ قطاضزاز ٍاگصاضي ذسهات تِ زفاتط پيطرَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ زفاتط پيطرَاى
سايط(تاشمطًحَُ زستطسي)
هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اصالت فطز
هلي
جْت احطاظ اصالت هسضك
استاًي
ًثَز ظيطساذت اضتثاعي هٌاسة
ضْطستاًي
سايط:
ايٌتطاًتي (هاًٌس ايٌتطاًت زاذلي زستگاُ يا
) ERPايٌتطًتي (هاًٌس زضگاُ زستگاُ)
سايط (تاشمطًحَُ زستطسي)
پست النتطًٍيل
شمط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضي

النتطًٍيني

تلفي ّوطاُ (تطًاهِ ماضتطزي)
اضسال پستي
پيام مَتاُ

اضائِ زضذَاست ٍ سايط هساضك هثثتِ

تلفي ّوطاُ (تطًاهِ ماضتطزي)
اضسال پستي
پيام مَتاُ

ايٌتطًتي (هاًٌس ٍتگاُ زستگاُ)
پست النتطًٍيل
تلفي گَيا يا هطمع تواس
زفاتط پيطرَاى
ضواضُ قطاضزاز ٍاگصاضي ذسهات تِ زفاتط پيطرَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ زفاتط پيطرَاى
سايط(تاشمطًحَُ زستطسي)

-8اضتثاط ذسهت تا سايط زستگاّْاي زيگط
 -9ػٌاٍيي
فطايٌسّاي ذسهت

ًام زستگاُ زيگط

ًام ساهاًِ ّاي زستگاُ
زيگط

فيلسّاي
هَضزتثازل

ٍظاضت هتثَع

تْيي ياب

تسّناضاى

هثلؾ
(زضصَضت
پطزاذت
ّعيٌِ)
ًساضز

ايطاى مس

-

-

حق
ػضَيت
ساالًِ

استؼالم النتطًٍيني اگط استؼالم ؿيطالنتطًٍيني
است ،استؼالم تَسظ:
تطذظ
online
زستِاي
)(Batch

 -7اضتثاط ذسهت تا سايط ساهاًِ ّا
(تاًنْاي اعالػاتي) زض زستگاُ

شمط ضطٍضت
هطاجؼِ حضَضي

تْيي ياب

استؼالم هتقاضي

تطذظ
online

ًام ساهاًِ ّاي زيگط

فيلسّاي هَضزتثازل

زستِاي
)(Batch

ؿيطالنتطًٍيني

هطاجؼِ تِ زستگاُ:
جْت احطاظ اصالت فطز
هلي
جْت احطاظ اصالت هسضك
استاًي
ًثَز ظيطساذت اضتثاعي هٌاسة
ضْطستاًي
سايط:
استؼالم النتطًٍيني استؼالم
ؿيط
النتطًٍيني

زستگاُ
هطاجؼِ مٌٌسُ
زستگاُ
هطاجؼِ مٌٌسُ
زستگاُ
هطاجؼِ مٌٌسُ

-1www.sdpms.irهطاجؼِ تِ هتقاضي تِ
 -2اسني تحَيل هساضك هثثتِ
-3تاظزيس هيساًي ماضضٌاس
-4صسٍض هجَظ النتطًٍيني پرص ماال

ً -10وَزاض اضتثاعي فطايٌسّاي ذسهت

هطاجؼِ هتقاضي
تاظزيس هيساًي ماضضٌاس ساظهاى

صسٍض النتطًٍيني هجَظ پرص

اسني تصَيط هساضك هثثتِ

www.sdpms.ir

ًام ٍ ًام ذاًَازگي تنويل مٌٌسُ فطم :ذليل ًَضي
ٌ /سازمان ......

مذت اعتبار

(مصًبٍ،

)

حقیقی

حقًقی

صذير

كبال در كشًر ي وبمٍ شمبرٌ 90/10/22-207850

:دستًرالعمل سبمبوذَي شركتُب ي ياحذَبی پخش

زضذَاست متثي ٍ هؼطفي ًوايٌسُ-2تؼْس هحضطي
هثٌي تط اقطاض تِ صحت هساضك اتطاظي-3اصل ٍ
تصَيط ضٌاسٌاهِ ماضت هلي ،پاياى ذسهت يا هؼافيت
هسيط ػاهل ٍ سايط هسيطاى -4اصل ٍ تصَيط
اساسٌاهِ هؼتثط،ضطمت ًاهِ يا اظْاض ًاهِ ،آگْي
ثثت ضطمت زض ضٍظًاهِ ضسوي ٍ آگْي آذطيي
تـييطات ضطمت زض ضٍظًاهِ-5،اصل ٍ تصَيط هساضك
هطتَط تِ زفتط هطمعي(هالنيت ٍ يا اجاضُ ًاهِ)-6
اصل ٍ تصَيط هساضك هطتَط تِ حول ٍ ًقل -7
اصل ٍ تصَيط هساضك هطتَط تِ اهناًات ٍ
تجْيعات هطتَط تِ ًگْساضي ماالاظ جولِ اًثاض ٍ
سطزذاًِ -8اصل ٍ تصَيط هساضك هطتَط تِ ضؼثات
ضطمت -9اصل ٍ تصَض قطاض زاز تا تاهيي مٌٌسُ
-10ليست ًيطٍّاي اًساًي تِ اًضوام ليست
تيوِ-11فْطست ماال ّاي تَظيؼي هوَْض تِ هْط
ضطمت-11مس اقتصازي -12مس ػضَيت ضطمت زض
ايطاى مس -13ضٌاسٌاهِ يا مس هلي ضطمت(قثل اظ
هْن ايٌْا تَجيِ هتقاضي تَسظ ماضضٌاس -14
تاظزيس ماضضٌاس





1سال

مجًز
مجًز

قاوًوی

(ریال

(ريز /ساعت)

وًع

مستىذات

مذارک مًرد ویاز

ديلتی

آییه وامٍ)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز
َسیىٍ

اختصاصی

بخشىامٍ،

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی
متقاضی مجًز

مشترک *




*اگط هطاحل هجَظ زاضاي فطآيٌس هطتطك تا زيگط زستگاُ ّا ٍ ًياظهٌس تثازل زازُ تا آًْا است ،فطم ضواضُ ً 2يعتنويل ضَز


2ريز

ش كاال


فرم شمارٌ یک

تلفي32786340:

پست النتطًٍيل:

ٍاحس هطتَط :ازاضُ تاظضگاًي زاذلي



فرم شمارٌ دي



فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

عىًان دستگاٌ استعالم
شًوذٌ

مًارد

سایر

استعالم

***

مذارک مًرد

مذت اعتبار

ویاز

َسیىٍ

كار

(ریال)

(ريز/
ساعت)

با ركر

الکتريویکی

غیر

تًضیحات

الکتريویکی

وام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم زض تَضيحات زضج ضَز 
*** اگط ًَع فطآيٌس سايط هي تاضس اعالػات آى زض تَضيحات زضج ضَز








