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با تَجِ بِ باسُ سهاًی هطخص ضذُ  ّز ضزکت تعاًٍی بایستی در باسُ سهاًی تعییي ضذُ در ساهاًِ جطٌَارُ  تعاًٍی :هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

 ّز ضزکت تعاًٍی با تَجِ بِ گزایص خَد بایستی فزم ّای هزبَطِ را تکویل ًوایٌذ.ّای بزتز ثبت ًام ًوایذ. هذارک ٍ هستٌذات ًاقص اس دٍر رقابت خارج هیطًَذ. 

 

دٍم  هزحلِ-taavonibartar.mcls.gov.ir www.2در ساهاًِ  ضزکت تعاًٍی  ثبت ًامهزحلِ اٍل -1:ٍ راٌّوبی ثبت خدهت گزدش کبر  لهزاح

 هزحلِ پایاًی دریافت کذ رّگیزی. -3هزبَط بِ ضزکت تعاًٍی . آپلَد کلیِ هذارک ٍ هستٌذات

 

 :هدارک هَرد ًیبس

 فزم هطخصات تعاًٍی  -1

 فزم الشاهات تعاًٍی      -2
 ّای بزتز استاى فزم جوع بٌذی ٍ هعزفی تعاًٍی     -3
 فزم ارسیابی ٍ باسدیذ اس تعاًٍی      -4
 ّای عوَهی  فزم ضاخص     -5
 ّای اختصاصی فزم ضاخص     -6

 

 

 تعاًٍیرابط جطٌَارُ ّز ضْزستاى با ضزکت هَرد ًظز تواس گزفتِ ٍ اعالم هی ًوایذ کِ ضزکت هَرد ًظز بِ عٌَاى  ،اس ارائِ ًتایج جطٌَارُ بعذ :پیگیزی ًحَُ

  بزتز ضٌاختِ ضذُ است.

 

 ًذا باش افطار: هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت

  هاُ تا ضْزیَرخزداد ًام اس سهاى ثبت  :(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبى در

 اعتبارات جاری:خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

 :آدرس

 ًذا باش افطار– ضوارُ تواس -طبقِ -ادارُ تعاٍى، کار ٍ رفاُ اجتواعی ضْزستاى سًجاى  -جٌب هخابزات -هجتوع ادارات : شْزستبى سًجبى

 ًاّیذ فیزٍسی-35277451ضوارُ تواس -  اتاق ضوارُ -طبقِ ّوکف -جٌب تاهیي اجتواعی  -بلَار هعلن  : شْزستبى ابْز

 سیذ اکبز هَسَی-35525644-ضوارُ تواس -اتاق ضوارُ -طبق سَم  -بلَک دٍم -هجتوع ادارات   : شْزستبى خزهدرُ

 سحزهحزهی-36223597تواسضوارُ  -اتاق ضوارُ  -طبقِ اٍل  1بلَک  -هجتوع ادارات  -خیاباى اهام )رُ(  : شْزستبى هبٌّشبى

اکزم  34224922ضوارُ تواس  -اتاق ضوارُ  -طبقِ ّوکف  - 16( پالک 19خیاباى ضْیذ صذٍقی ) بْارستاى  -هیذاى ضْذا  -قیذار  : شْزستبى خدابٌدُ

 هزادی

سیذُ رقیِ -32825199طبقِ ضوارُ تواس-ى طارمادارُ تعاٍى کار ٍرفاُ اجتواعی ضْزستا-ابتذای خیاباى اللِ  -خیاباى اهام )رُ( -آببز  : شْزستبى طبرم

 هَسَی 

 هیٌا صالِ رجبی 36722939ضوارُ تواس -هجتوع ادارات   :شْزستبى ایجزٍد 

  هعاًٍت حَسُ تعاٍى –سالهت اداری : :ًحَُ شکبیت

http://www.2-مرحله
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.بارگذاری ضذُ استفزم ّا در ساهاًِ جطٌَارُ تعاًٍی ّای بزتز  فزم ّبی هَرد ًیبس)فزهْب بِ صَرت عکس درج گزدد(:  

 

 فلَچبرت خدهت )فلَچبرت بِ صَرت عکس درج گزدد(:

 

□هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد هحل ارائِ خدهت  ■هیش خدهت حضَری  ■هیش خدهت الکتزًٍیکی   

سهاى ثبت ًام کذ   تَضیح ائِ هیشَد؟بِ ٌّگبم پذیزش ارآیب رسید 

 رّگیزی ارائِ هیطَد

 

  خیز  اًجبم هی شَد؟ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت 

  بلِ  آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

  بلِ  آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

)اگز خدهت الکتزًٍیکی ببشد ٍ حداکثز آیب خدهت الکتزًٍیکی ارائِ هی شَد؟

ارببة رجَع دٍببر ًیبس بِ هزاجعِ داشتِ ببشد خدهت الکتزًٍیکی هحسَة هی 

 شَد (

  

    قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟آیب خدهت 

   آیب خدهت قببلیت رّگیزی هزاحل اجزای فزآیٌد بب کد رّگیزی دارد؟

   آیب ایي خدهت قببلیت ارسبل پیبهک هزاحل اًجبم کبر بِ ارببة رجَع دارد؟


