[بسوِ تعالي

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجراييضويوِ 1
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :برگساری دورههای آموزشی مهارتی فنی و حرفهای

 -2ضٌاسِ خذهت 18051045000

ًام دستگاُ اجشايي :ساصهاى آهَصش فٌي ٍ حشفِ اي
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست تؼاٍى ،واس ٍ سفاُ اجتواػي
ضشح خذهت

اين فزآينذ بزاي ارايه خذمت به منظور درج اطالعات دوره  ،اماکن ،تجهيشات کارگاهي ،ثبت نام کارآموسان در دوره  ،ارايه
خذمات مشاوره  ،پاسخگويي الکتزونيکي به کارآموسان و متقاضيان شزکت در دوره ها مي باشذ که اين خذمات اس طزيق
سامانه هاي سيز صورت ميگيزد :
 -ايجاد فزآينذ يکپارچه و مکانيشه جهت درج ،ويزايش،حذف ،تاييذ و يا رد دوره آموسشي در سطوح  ،مزاکش ،ادارات

ًَع خذهت

هاّيت خذهت
سغح خذهت
سٍيذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشاي اًجام
خذهت
لَاًيي ٍ همشسات تاالدستي
آهاس تؼذاد خذهت گيشًذگاى
تَاتش
تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسي
ّضيٌِ اسايِ خذهت(سيال) تِ
خذهت گيشًذگاى

-

اماکن دولتي

-

ثبت نام کارآموسان در دوره

-

آموسش الکتزونيکي

-

تجهيشات کارگاه هاي آموسشي

-

پاسخگويي الکتزونيکي

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس()G2B
خذهت تِ ديگشدستگاُ ّاي دٍلتي()G2G

آحاد جاهؼِ هغاتك ضشايظ استاًذاسد آهَصضي

تػذي گشي
استاًي

حاوويتي
سٍستايي
ضْشي
هٌغمِ اي
هلي
وسة ٍ واس
ثثت هالىيت
تاهيي اجتواػي
سالهت هاليات
آهَصش
تَلذ
هذاسن ٍ گَاّيٌاهِّا
سايش
ٍفات
تاصًطستگي
اصدٍاج
تيوِ
تاسيسات ضْشي
سخذاد سٍيذادي هطخع
فشاسسيذى صهاًي هطخع
تماضاي گيشًذُ خذهت
سايش:
تطخيع دستگاُ
اعالػات ضخػي ٍ ضغلي  ،فايل ػىس  ،اعالػات
هػشف دس غَست هؼشفي اص سَي دستگاُ حوايتي ٍ ًْاد ػوَهي ٍ.....
تِ استٌاد هَاد  107تا  112لاًَى واس ٍ لاًَى الضام تِ فشاگيشي آهَصضْاي فٌي ٍ حشفِ اي هػَب 1376
هاُ

دس حذٍد ّ 800ضاس ًفش خذهت گيشًذگاى دس:
ًسثت تِ ًَع آهَصش هتفاٍت است
تغَس هذاٍم دس:
يىثاس تشاي ّويطِ
حضَس دس صهاى دٍسُ تا آهَصش الضاهي است
ضواسُ حساب (ّاي) تاًىي
هثلغ(هثالغ)
 50.000سيال خشيذ واست اػتثاسي
جْت ثثت ًام دس دٍسُ
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آدسس دليك ٍ هستمين خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الىتشًٍيىي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى
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ُ
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 -5جضييات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت:

-

اطالعات مزبيان شامل اطالعات شخصي ،شغلي ،تحصيلي و باسآموسي

ًَع هخاعثيي

 -4هطخػات خذهت

کل و ستاد

فػل

سال
هاُ

فػل

سال

پشداخت تػَست الىتشًٍيه

http://www.portaltvto.com
http://reg.portaltvto.com/dore/grid/student
http://reg.portaltvto.com/student2/signup/login
http://pay.portaltvto.com/pay/bmi/shop/
http://www.eskill.ir

هشحلِ تَليذ خذهت
(فشايٌذ داخل دستگاُ
يا استثاط تا ديگش
دستگاُ ّا )

غيشالىتشًٍيىي

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍيىي

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسي

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسي

دس هشحلِ اعالع سساًي خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الىتشًٍيىي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى:
سساًِ استثاعي خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدي)
ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍيىي
اسسال پستي
پست الىتشًٍيه
تلفي گَيا يا هشوض تواس پيام وَتاُ
سايش(تاروشًحَُ دستشسي)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
غيشالىتشًٍيىي
هلي
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
ضْشستاًي
سايش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدي)
ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍيىي
اسسال پستي
پست الىتشًٍيه
تلفي گَيا يا هشوض تواس پيام وَتاُ
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تاروشًحَُ دستشسي)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
غيشالىتشًٍيىي
هلي
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
ضْشستاًي
سايش:
الىتشًٍيىي
ايٌتشاًتي (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلي دستگاُ يا) ERP
ايٌتشًتي (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سايش(تاروشًحَُ دستشسي)
پست الىتشًٍيه

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدي)
اسسال پستي

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍيه
تلفي گَيا يا هشوض تواس پيام وَتاُ
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تاروشًحَُ دستشسي)

ساهاًِ آصهَى
ساهاًِ پشداخت

اعالػات فشدي واسآهَصاى
وذ هلي واسآهَصاى

ًام دستگاُ ديگش

ًام ساهاًِ ّاي دستگاُ
ديگش

فيلذّاي
هَسدتثادل

ساصهاى ثثت احَال

-1تؼشيف دٍسُ اص عشيك هشوض ٍ تاييذ آى تَسظ هشوض-اداسُ ول
 -2ثثت ًام دس دٍسُ (اًتخاب دٍسُ آهَصضي )
 -3خشيذ آًاليي واست اػتثاسي  50.000سيالي
 -4تىويل فشم ّاي ثثت ًاهي(اعالػات فشدي-تحػيلي-تىويلي ٍ )...
 -5دسيافت فشم هؼشفي تِ هشاوض آهَصضي

استؼالم
غيش
الىتشًٍيىي

استؼالم الىتشًٍيىي اگشاستؼالم غيشالىتشًٍيىي
هثلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضيٌِ)
تشخظ
online
دستِاي
()Batch

-8استثاط خذهت تاسايش دستگاُ ّاي ديگش
 -9ػٌاٍيي
فشايٌذّاي خذهت

ًام ساهاًِ ّاي ديگش

فيلذّاي هَسدتثادل

استؼالم الىتشًٍيىي
تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تاسايشساهاًِ ّا
(تاًىْاي اعالػاتي) دسدستگاُ

روش ضشٍست هشاجؼِ حضَسي

جْت احشاص اغالت فشد
جْت احشاص اغالت هذسن
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
سايش:

دستِاي
()Batch

غيشالىتشًٍيىي

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلي
استاًي
ضْشستاًي

دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعي فشايٌذّاي خذهت

ًام ًٍام خاًَادگي تىويل وٌٌذُ فشم :آسش تْشاهي

تلفي66944109:

پست الىتشًٍيه:
bahrami@portaltvto.com

ٍاحذ هشتَط:دفتش تَسؼِ
فٌاٍسيْاي آهَصضي

تَضيح عٌاٍيي هٌذرج در شٌاسٌاهِ خذهت
دس ساستاي اجشاي هادُ  2آييي ًاهِ تَسؼِ خذهات الىتشًٍيىي هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ  93/6/10دستگاّْاي اجشايي هىلفٌذ
ضٌاسٌاهِ خذهات خَد سا حذاوثش تا پاياى سال  1393تْيِ ٍ تشاي دستشسي ػوَم دس دسگاُ دستگاُ هشتَط هٌتطش ًوايٌذ .ساصهاى هدذيشيت ٍ
تشًاهِ سيضيىطَس ًيض ٍظيفِ تشسسي هستٌذات ضٌاسٌاهِ خذهات ٍ اسائِ آى دس پٌجشُ ٍاحذ خذهات سا تشػْذُ داسد .تذيي هٌظَس فشم اسدتاًذاسد
ضٌاسٌاهِ خذهات تِ ضشح پيَستَ تا تَضيحات ريل تشاي تىويل ٍ اجشاي آييي ًاهِ هزوَس اسسال هي گشدد.
خذهت :هجوَػِ اي اص فشايٌذّا است وِ دس تؼاهالت تيي هشاجؼيي ٍ واسوٌاى دٍلدت يدا سيسدتوْاي اسائدِ وٌٌدذُ خدذهت تدشاي اًجدام
دسخَاست هشاجؼيي سٍي هي دّذ.
عٌَاى خذهت :ضاهل فْشستي اص وليِ خذهات الىتشًٍيىي ٍ غيشالىتشًٍيىي است وِ ػٌاٍيي ٍ تؼذاد آًْا تِ تأييذ تاالتشيي همدام دسدتگاُ
سسيذُ تاضذ .ػٌاٍيي خذهات اػالم ضذُ تِ هٌضلِ ػٌاٍيي استاًذاسد خذهات تَدُ ٍ تِ ّش خذهت وذ يىتا اختػاظ دادُ خَاّذ ضذ.
شٌاسِ خذهت :وذيىتايي وِ تَسظ ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضي وطَس تِ خذهت اختػاظ دادُ هي ضَد ٍ تِ ػٌَاى ضٌاسِ خدذهت
اص ايي پس استفادُ خَاّذ ضذ.
ًام دستگاُ اجراييً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى اسائِ دٌّذُ خذهت
ًام دستگاُ هادرً :ام ساصهاى/ضشوت/هَسسًِْ/اد ٍ ....تِ ػٌَاى دستگاُ هافَق دستگاّْاي اجشايي
شرح خذهت:ضاهل يه تؼشيف واهل اص خذهت هي تاضذ.
ًَع خذهت :تش حسة ايي وِ خذهت اص ًَع اسائِ خذهت دستگاُ اجشايي تِ هشدم( ،)G2Cخدذهت دسدتگاُ اجشايدي تدِ دسدتگاُ اجشايدي
ديگش( ،)G2Gخذهت دستگاُ اجشايي تِ وسة ٍ واس( )G2Bتاضذ،تؼشيف هي ضَد.
ًَع هخاعبيي :دستِ تٌذي ًَع هخاعثيي هاًٌذ داًطجَ ،استاد ،تاصًطستگاى ،ػوَم هشدمً ،اًَاياى ،دسدتگاُّداي ػودَهي ،دسدتگاُّداي
اجشايي ،جَاًاى ٍ ...
هاّيت خذهت:



حاکويتي :خذهتي وِ تحمك آى هَجة التذاس ٍ حاوويت وطَس است ٍ هٌافغ آى تذٍى هحدذٍديت ضداهل ّودِ الطداس جاهؼدِ
گشديذُ ٍ تْشُ هٌذي اص آى هَجة هحذٍديت تشاي استفادُ ديگشاى ًوي ضَد.
تصذي گري :خذهتي وِ اص ًَع حاوويتي ًثاضذ.

سغح خذهت:


هلي :خذهتي است وِ تِ ول آحاد جاهؼِ تذٍى دسًظش گشفتي هىاى جغشافيايي ٍ هحل الاهت هشدم اسائِ هي ضَد.



هٌغقِ اي :خذهتي است وِ تِ يه هٌغمِ خاظ جغشافيايي تشحسة ضشايظ خاظ آى هٌغمِ اسائِ هي گشدد.



استاًي :خذهتي است وِ دس سغح يه استاى تَسظ دستگاّْاي هشتَط اسائِ هي گشدد.



شْري :خذهتي است وِ دستگاّْاي هتَلي دس سغح يه ضْش اسائِ هي وٌٌذ.



رٍستايي :خذهتي است وِ دس سغح يه سٍستا تَسظ دستگاّْاي هشتَط اسائِ هي گشدد.

رٍيذاد هرتبظ :يؼٌي خذهت هَسد ًظش تِ وذام سٍيذاد صًذگي ضْشًٍذاى يا ساصهاًْا هشتثظ خَاّذ تَد.
ًحَُ آغاز خذهتّ :شخذهت تا يه سٍيذاد آغاص هيضَد .ايي سٍيذاد هيتَاًذ تػَية يه لاًَى ،تؼيديي يده صهداى (هدثال آغداص صهداى
اًتخاتات) ،سسيذى تماضاي خذهت گيشًذُ ،سخ دادى يه سٍيذاد ديگش (هاًٌذ سٍيذادّاي واسي يا حَادث عثيؼي) ٍ  ....تاضذ
هذارک الزم براي اًجام خذهت:هذاسن ٍ هستٌذات الصم تِ عَس واهل تياى گشدد.
قَاًيي ٍ هقررات هربَط :لَاًيي ٍ همشسات هشتثظ تا خذهت دس غَست ٍجَد روش گشدد.

آهار تعذاد خذهت گيرًذگاى :آهاس هشاجؼِ افشاد تشاي گشفتي خذهت تشحسة سٍص يا هاُ يا سال روش ضَد.
هذت زهاى ارائِ خذهت :هذت صهاى الصم تشاي اسائِ واهل خذهت دسج گشدد.
تَاتر :تؼذاد دفؼات اسائِ خذهت تِ ريٌفغ دس يه تاصُ هطخع (هاًٌذ هاُ ،فػل يا سال) وِ يه ضْشًٍذ هشاجؼِ هي وٌذ.
تعذادبار هراجعِ :تؼذاد تاس هشاجؼِ فشد تشاي گشفتي يه خذهت (يا يه ًفش تشاي گشفتي يه خذهت چٌذ تاس هشاجؼِ هي وٌذ)
ّسيٌِ هستقين ارائِ خذهت :همذاس هثلغي وِ خذهت گيشًذُ تاتت اسائِ خذهت هي پشداصد.
ًحَُ دسترسي فعلي شْرًٍذاى بِ خذهت ً :حَُ دستشسي يا تِ غَست الىتشًٍيىي يا غيشالىتشًٍيىي است .دس غَستي وِ خذهت
تِ غَست الىتشًٍيىي اسائِ هي ضَد يىي اص واًالْاي روش ضذُ دس جذٍل يا ّش واًال استثاعي ديگشي وِ ٍجَد داسد روش ضَد.
آدرس دقيق ٍ هستقين خذهت در ٍب سايت :دس غَستي وِ خذهت تِ غَست الىتشًٍيىي اسائِ هي ضَد آدسس ايٌتشًتي هحل اسائِ
خذهت تِ عَس واهل ٍ دليك روش ضَد(.ليٌه هستمين تِ غفحِ اسائِ خذهت)
رکر ضرٍرتْاي هراجعِ حضَري :دس غَستي وِ خذهت الىتشًٍيىي ضذُ است ٍلي ّوچٌاى ًياص تِ هشاجؼدِ حضدَسي هدشدم ٍجدَد
داسد،ػلل هشاجؼِ حضَسي سا تياى وٌيذ.ايي گضيٌِ فمظ دس هَسد خذهات ًيوِ الىتشًٍيىي غذق هدي وٌدذ ٍ ػلدل ًيودِ الىتشًٍيىدي تدَدى
خذهت سا سٍضي هي ساصد.
ارتباط خذهت با ساير ساهاًِ ّا(باًکْاي اعالعاتي) در ّواى دستگاُ :اسائِ ًْايي تسدياسي اص خدذهات دسدتگاّْا هسدتلضم
دسيافت اعالػات تىويلي اص سايش ساهاًِ ّاي ّواى دستگاُ هي تاضذ وِ گاُ ايي استثاط تِ غَست الىتشًٍيىدي(آًاليي يدا آفاليدي) تشلدشاس
ضذُ ٍ گاُ ٌَّص تِ غَست غيش الىتشًٍيىي(هىاتثِ يا هشاجؼِ حضَسي) است .دس ايي گضيٌِ فيلذ يا فيلذّاي هَسد دسخَاست اص ساهاًِ ديگدش
روش ضَد.
ارتباط خذهت با ساير ساهاًِ ّا(باًکْاي اعالعاتي) در دستگاّْاي ديگر :اسائِ ًْايي تسياسي اص خذهات دستگاّْا هستلضم
دسيافت اعالػات تىويلي اص سايش دستگاّْاي اجشايي هي تاضذ وِ گاُ ايي استثاط تِ غَست الىتشًٍيىي(آًاليي يا آفاليي) تشلشاس ضذُ ٍ گاُ
ٌَّص تِ غَست غيش الىتشًٍيىي(هىاتثِ يا هشاجؼِ حضَسي) است .دس ايي گضيٌِ فيلذ يا فيلذّاي هَسد دسخَاست اص دسدتگاُ اجشايدي ديگدش
روش ضَد.
عٌاٍيي فرايٌذّاي خذهتّ :ش خذهت هجوَػِاي اص فشايٌذّا هي تاضذ .فشايٌذّاي اغلي ٍ والى خذهت تا ديذ تحليل هلي تِ عَس

واهل ٍ تِ تشتية تياى گشدد .دس ٍالغ ًسثت خذهت تا فشايٌذّاي اغلي ٍ صيش فشايٌذّا تػَست ًوَداس صيش خَاّذ تَد.
خذهت

فرايٌذ اصلي1

زيرفرايٌذ1-1

زيرفرايٌذ2-1

فرايٌذ اصلي2

فرايٌذ اصلي...

زيرفرايٌذ...-1

ًوَدار ارتباعي فرايٌذّاي خذهتً:وَداسي است وِ هاًٌذ ًوَداس گشدش واس اها دس سغحي والى تٌْا تِ ًوايص
استثاط فشايٌذّاي اغلي روش ضذُ دس هشحلِ پيص هيپشداصد .دس ايي ًوَداس ّيچ ًياصي تِ پشداختي تِ هَجَديتْاي
وَچه ٍ پاييي سفتي تا سغح ٍظيفِ ًيستّ .وچٌيي هي تايست اص تشسين صيش فشايٌذّا اجتٌاب وشد.

شٌاسٌاهِ هجَزّاي صادرُ
(ايي فشم دس هَسد خذهاتي وِ هٌجش تِ غذٍس هجَص هي گشدد تىويل هي ضَد).
دس ساستاي اجشاي تثػشُ هادُ  5آييي ًاهِ تَسؼِ خذهات الىتشًٍيىي هػَتِ ضواسُ  206/93/7740هَسخ ،93/6/10
هؼاًٍت ،تاًه اعالػاتي غذٍس هجَصّاي تواهي دستگاُ ّاي اجشايي وطَس ضاهل :اًَاع هجَصّا ،هشجغ ،ضيَُ غذٍس،
توذيذ ،لغَ ٍ احياءّ ،ضيٌِ ،صهاى ٍ فشايٌذ ٍ هشاحل اًجام واس سا تا ّوىاسي دستگاُ ّداي اجشايدي تطدىيل دادُ ٍ تدِ
هٌظَس اعالعسساًي ٍ ضفافساصي ،دستشسي تشخظ هدشدم تدِ آى سا فدشاّن هديوٌدذ .تدذيي هٌظدَس جدذٍل اعالػدات
هجَصّاي حميمي ٍحمَلي تشاي ايجاد تاًه اعالػاتي هجَصّا تِ ضشح صيش تشاي تىويل ٍ اجدشاي آيديي ًاهدِ هدزوَس
اسسال هي گشدد.

هجَز :وليِ هَاسدي وِ فؼاليت اضخاظ حميمي ٍ حمَلي هٌَط تِ أخز هجَص اػن اص گَاّي ،پشٍاًِ ،جَاص ،استؼالم يا
هَافمت ٍ هَاسد هطاتِ آى اص دستگاّْاي اجشائي هي تاضذ.

ليست اعالعات هجَزّاي حقيقي ،حقَقي ٍ دٍلتي در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

رديف

هجَز
حقيقي

حقَقي

صذٍر
توذيذ
اصالح
لغَ

*اگش هشاحل هجَص داساي فشآيٌذ هطتشن تا ديگش دستگاُ ّا ٍ ًياصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2يضتىويل ضَد

دٍلتي

4

اختصاصي

3

هشترک *

2

الکترًٍيکي

1

(رٍز /ساعت)
غير الکترًٍيکي

هذت اعتبار

آييي ًاهِ)

(ريال)

صذٍر

ًاظر

فرآيٌذ هجَز

تَضيحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

ّسيٌِ

فرآيٌذ

هراجع

زهاى تقريبي

فرآيٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قاًًَي

هذارک هَرد ًياز

هتقاضي هجَز

فرم شوارُ يک

فرم شوارُ دٍ
فرآيٌذ هجَز

ًَع فرآيٌذ
زهاى اًجام
رديف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَارد

ساير

استعالم

***

هذارک هَرد
ًياز

با رکر
ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضيحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآيٌذ سايش هي تاضذ اعالػات آى دس تَضيحات دسج ضَد

هذت اعتبار

ّسيٌِ

کار

(ريال)

(رٍز/
ساعت)

الکترًٍيکي

غير
الکترًٍيکي

تَضيحات

