شناسنامه خدمات
حوزه وزارتی
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه
عٌَاى خذهت

-

تْيِ ٍ تكويل پشًٍذُ هإسسبت غيشدٍلتي  -غيشاًتفبػي هتطكل اص اسبسٌبهِ ،هصَثبت ّيبت هإسس ،هذاسك اػضبي
ّيبت هإسس ٍ ّيبت اهٌب ٍ صَستجلسبت هشتجظ اص عشيق هكبتجِ ثب هإسسبت هزكَس؛
صذٍس احكبم اػضبي ّيبت اهٌبي هإسسبت آهَصش ػبلي غيشدٍلتي – غيشاًتفبػي؛
هؼشفي فشد پيطٌْبدي ثِ هقبم ػبلي ٍصاست جْت ػضَيت دس ّيأت اهٌبء هإسسِ ٍ اثالؽ حكن ًوبيٌذُ ثِ فشد پيطٌْبدي
پس اص تأييذ هقبم ػبلي ٍصاست؛
اثالؽ حكن سيبست هإسسبت آهَصش ػبلي غيشدٍلتي – غيشاًتفبػي.

تعزیف خذهت

اًجبم اهَس هشثَط ثِ صذٍس احكبم اػضبي ّيبت اهٌب ٍ اثالؽ حكن سيبست هإسسبت غيشدٍلتي – غيشاًتفبػي پس اص
اثالؽ اسبسٌبهِ ٍ هؼشفي ًوبيٌذُ ٍصيش دس تشكيت ّيأت اهٌبء.

خذهت گیزًذگاى

هؤسسات آهَسش عالي غیزدٍلتي – غیزاًتفاعي

آدرس هحل هزاجعِ ٍ عٌَاى ٍاحذ

ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍري ،عثقِ  ،01هزكش ّیاتّاي اهٌا ٍ ّیاتّاي هویشُ

هتصذي اًجام كار

هشين صبدقي – كبسضٌبس هسئَل ّيبت اهٌب (هإسسبت آهَصش ػبلي غيشدٍلتي – غيشاًتفبػي)
ليال آسيبى پَس – سئيس گشٍُ ايجبد ٍ تَسؼِ هشاكض فٌبٍسي (هإسسبت آهَصش ػبلي غيشدٍلتي – غيشاًتفبػي)

اٍقات هزاجعِ

ايبم ّفتِ دس سبػبت اداسي

سایز دستگاّْاي هزتثظ
در جْت اًجام خذهت

هذارک هَرد ًیاس تزاي
اًجام خذهت

-

ٍصيش ػلَم تحقيقبت ٍ فٌبٍسي؛
دفتش گستشش ٍ ثشًبهِسيضي آهَصش ػبلي؛
دفتش ًظبست ٍ اسصيبثي آهَصش ػبلي؛
دفتش آهَصضْبي آصاد ،غيشدٍلتي – غيشاًتفبػي؛
هشكض جزة اػضبي ّيبت ػلوي؛
كويسيَى هبدُ «ً »9ظبست ثش فؼبليت هإسسبت غيشدٍلتي – غيشاًتفبػي.
اسبسٌبهِ هصَة
صَستجلسبت ّيبت هإسس ٍ ّيبت اهٌب
فشهْبي هشثَعِ تكويل ضذُ
تصَيش حكن كبسگضيٌي ،صفحبت ضٌبسٌبهِ ٍ كبست هلي اػضبي ّيبت هإسسّ ،يبت اهٌب ٍ سئيس هإسسِ
خالصِاي اص سَاثق ػلوي – پژٍّطي ،آهَصضي ٍ اجشايي افشاد

ًام فزم

فزمّاي هَرد استفادُ

قَاًیي ٍ هقزرات
هزتثظ تا خذهت
ًحَُ دستزسي تِ

ًام فایل

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx
www.msrt.ir/HOHM/default.aspx

هذاسك الصم ثشاي صذٍس احكبم ّيبت اهٌبي هإسسبت
هذاسك الصم ثشاي صذٍس اثالؽ حكن سيبست هإسسبت
هطخصبت اػضبي حقيقيي ّييبت اهٌيبي داًطي بُّيب ٍ
www.msrt.ir/HOHM/default.aspx
هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي
www.msrt.ir/HOHM/default.aspx
هؼشفي ًبهِ هذيشاى آهَصش ػبلي
قبًَى تطكيل ّيبتّبي اهٌب ي داًط بّْب ٍ هإسسيبت آهَصضيي ٍ پژٍّطيي؛ هصيَثبت هيشتجظ ضيَساي ػيبلي اًقيالة
فشٌّ ي ،آئييًبهِّبي هإسسبت ريشثظ ٍ آئييًبهِ جبهغ هيذيشيت داًطي بُّيب ٍ هإسسيبت آهيَصش ػيبلي ،پژٍّطيي ٍ
فٌبٍسي
هزاجعِ حضَري 

پست 

ایٌتزًت 

شناسنامه خدمات
حوزه وزارتی
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه
خذهت
آدرس ٍب سایت

هزاحل اًجام كار

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx
-

دسيبفت دسخَاست اص هإسسبت ثشاي تطكيل ّيبت اهٌب ٍ يب دسيبفت دسخَاست دسخصَظ سئيس پيطٌْبدي؛
ثجت دس دثيشخبًِ هشكض ّيبتّبي اهٌب ٍ ّيبتّبي هويضُ يب دثيشخبًِ هشكضي ٍ يب اسسبل اص عشيق  Erp؛
ثشسسي ٍ تغجيق هفبد دسخَاست ثب اسبسٌبهِ هإسسِ ٍ قَاًيي ٍ هقشسات هشثَعِ؛
استؼالم اص هشكض جزة اػضبي ّيبت ػلوي جْت ثشسسي صالحيت ػوَهي افشاد هؼشفي ضذُ؛
اسسبل اسبهي افشاد پيطٌْبدي تأييذ ضذُ دس ّيبت هشكضي جزة ثيشاي ػضيَيت دس ّييبت اهٌيب ٍ ييب اسسيبل
هطخصبت سئيس پيطٌْبدي جْت تأييذ ٍ تَضيح ٍصيش ػلَم تحقيقبت ٍ فٌبٍسي؛
تحَيل احكبم اػضبي ّيبت اهٌب ثِ ًوبيٌذُ هؼشفي ضذُ اص سَي هإسسيبت فيَ اليزكش ٍ ييب اػيالم هَافقيت
ٍصيش ػلَم ،تحقيقبت جْت تصذي سوت سيبست ثِ هإسسِ هشثَعِ.

ّضيٌِّبي هشثَط ثِ اًجبم
خذهت

هثلغ :

ًام تاًک :

اعالعات ّشیٌِ

شوارُ حساب :
اهکاى پزداخت الکتزًٍیکي 

ًام صاحة حساب :

سهاى هیاًگیي اًجام كار

دس حذٍد ّ 1فتِ

تلفي

81144221 -81143128

كذ شعثِ :
تَضیحات :

________

ایویل

سغح ارائِ خذهت تِ
صَرت الکتزًٍیکي
تعذاد هزاجعِ حضَري خذهت

تعذاد هزاجعِ
الکتزًٍیکي خذهت
ارتثاط تا سایز ساهاًِ ّاي ٍسارت

اعالع رساًي 

تعاهلي 

تزاكٌشي 

(اعالع رساًي:سٍش اًجبم خذهت ،صهبى اًجبم خذهت قَاًيي ٍ هقشسات ٍ فشم ّبي هَسد ًيبص اسائِ خذهت ثِ صَست الكتشًٍيكي قبثل هطبّذُ است .تعاهلي :قسوتي اص خذهت
ثِ صَست الكتشًٍيكي اًجبم هي ضَد؛ هثال اهكبى تكويل ٍ اسسبل فشمّبي هشتجظ ثب خذهت اص عشيق جبي بُ ايٌتشًتي دست بُ ٍجَد داسد .تزاكٌشي :كليِ هشاحل خذهت ثِ صَست
كبهال الكتشًٍيكي ٍ غيشحضَسي اًجبم ضذُ ٍ اسثبة سجَع ثِ ّيچ ٍجِ ثشاي دسيبفت خذهت ثِ دست بُ اجشايي هشاجؼِ ًويكٌذ)

ثِ عَس هيبً يي دس ّش سٍص ً 12فش ٍ توبس تلفٌي ً 12فش
ثِ عَس هيبً يي دس ّش سٍص  12دسخَاست
(دس صَستيكِ دس حبل حبضشخذهت هَسد ًظش ثِ صَست الكتشًٍيكي ثِ اسثبة سجَع اسائِ هي ضَد)
(دس صَستيكِ خذهت هَسد ًظش ثب سبهبًِ خبصي دس ستبد ٍصاست هتجَع هشتجظ هي ثبضذ ًبم سبهبًِ سا ركش كٌيذ)

ارتثاط تا سایز ساهاًِّا
در دستگاّْاي دیگز
ًام ٍ ًام خاًَادگي تکویل كٌٌذُ فزم :هزین صادقي -لیال آریاى پَر

تاریخ تکویل39/2/22 :

ًام ٍ ًام خاًَادگي تاییذ كٌٌذُ فزم :دكتز شْاب كسکِ

تاریخ تاییذ39/2/91 :

تذكز :ضٌبسٌبهِ خذهبت ثشاي خذهبتي تكويل ضَد كِ صشفبً ثِ اسثبة سجَع اسائِ هي ضَد( اسثبة سجَع ثش حست هَسد هشدم  ،داًط بّْ ب  ،كبسكٌبى ستبد ٍصاست ٍ  ...سا ضبهل هي ضَد)

شناسنامه خدمات
حوزه وزارتی
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه
عٌَاى خذهت
-

تعزیف خذهت

خذهت گیزًذگاى

تْيِ ٍ تكويل هذاسك اػضبي ّيبت اهٌبي داًط بّْب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي ٍصاست هتجَع ٍ ٍاثستِ ثِ
سبيش دست بّْبي اجشايي؛
صذٍس احكبم اػضبي ّيبت اهٌبي داًط بّْب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي ٍصاست هتجَع ٍ ٍاثستِ ثِ سبيش
دست بّْبي اجشايي؛
هؼشفي فشد پيطٌْبدي ثِ ٍصيش ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي جْت ػضَيت دس ّيأت اهٌبء داًط بّْب ٍ هإسسبت آهَصش
ػبلي ٍ پژٍّطي ٍصاست هتجَع ٍ ٍاثستِ ثِ سبيش دست بُّبي اجشايي ٍ اثالؽ حكن ًوبيٌذُ ثِ فشد پيطٌْبدي پس اص
تأييذ ٍصيش ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي.

اًجبم اهَس هشثَط ثِ صذٍس احكبم اػضبي ّيبت اهٌب ٍ اثالؽ حكن ًوبيٌذُ ٍصيش ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي دس ّيأت اهٌبي
داًط بّْب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي ٍصاست هتجَع ٍ ٍاثستِ ثِ سبيش دست بّْبي اجشايي
-

داًط بُ ّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي ٍصاست هتجَع ٍ ٍاثستِ ثِ سبيش دست بُ ّبي اجشايي

آدرس هحل هزاجعِ ٍ عٌَاى ٍاحذ

ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍري ،عثقِ  ،01هزكش ّیاتّاي اهٌا ٍ ّیاتّاي هویشُ

هتصذي اًجام كار

خبًن حليوِ ًيكَكبس (كبسضٌبس ّيأت اهٌبء)

اٍقات هزاجعِ

ايبم ّفتِ دس سبػبت اداسي

سایز دستگاّْاي هزتثظ
در جْت اًجام خذهت

هذارک هَرد ًیاس تزاي
اًجام خذهت

فزمّاي هَرد استفادُ

قَاًیي ٍ هقزرات
هزتثظ تا خذهت
ًحَُ دستزسي تِ
خذهت
آدرس ٍب سایت

-

ٍصيش ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي
دفتش گستشش ٍ ثشًبهِسيضي آهَصش ػبلي
اسبسٌبهِ هصَة
فشهْبي هشثَعِ تكويل ضذُ
تصَيش حكن كبسگضيٌي
خالصِاي اص سَاثق ػلوي – پژٍّطي ،آهَصضي ٍ اجشايي افشاد پيطٌْبدي

ًام فزم

ًام فایل

هطخصبت اػضبي حقيقيي ّييبت اهٌيبي داًطي بُّيب ٍ
هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx

قبًَى تطكيل ّيبتّبي اهٌبي داًط بّْب ٍ هإسسبت آهَصضي ٍ پژٍّطي؛ آئييًبهِ هإسسبت ٍ آئييًبهِ جبهغ هذيشيت
داًط بُّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي
هزاجعِ حضَري 

پست 

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx

ایٌتزًت 

شناسنامه خدمات
حوزه وزارتی
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

-

هزاحل اًجام كار

-

دسيبفت دسخَاست اص ثشاي تطكيل ّيبت اهٌب داًط بُ ّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي ٍصاست هتجيَع ٍ
ٍاثستِ ثِ سبيش دست بُ ّبي اجشايي؛
ثجت دس دثيشخبًِ هشكض ّيبتّبي اهٌب ٍ ّيبتّبي هويضُ يب دثيشخبًِ هشكضي ٍ يب اسسبل اص عشيق  Erp؛
ثشسسي ٍ تغجيق هفبد دسخَاست ثب اسبسٌبهِ هإسسِ ٍ قَاًيي ٍ هقشسات هشثَعِ؛
اسسبل اسبهي افشاد پيطٌْبدي ثشاي ػضَيت دس ّيبت اهٌب جْت تأييذ ٍ تَضيح هقبم ػبلي ٍصاست؛
تْيِ اثالغيِ ٍ تحَيل تصَيش احكبم ثِ هإسسبت ٍاثستِ ثِ ٍصاست ٍ اسسبل اصل احكبم ثِ هإسسبت ٍاثستِ ثِ
سبيش دست بُ ّبي اجشايي؛
تحَيييل احكييبم اػضييبي ّيييبت اهٌييب ثييِ ًوبيٌييذُ هؼشفييي ضييذُ اص سييَي هإسسييبت فييَ الييزكش ٍ هؼشفييي
ًوبيٌذُ هقبم ػبلي ٍصاست جْت ػضَيت دس ّيأت اهٌبي داًط بُ ّيب ٍ هإسسيبت آهيَصش ػيبلي ٍ پژٍّطيي
ٍصاست هتجَع ٍ ٍاثستِ ثِ سبيش دست بُ ّبي اجشايي.

ّشیٌِ ّاي هزتَط تِ
اًجام خذهت

اعالعات ّشیٌِ

كذ شعثِ :

هثلغ :

ًام تاًک :

شوارُ حساب :

ًام صاحة حساب :

اهکاى پزداخت الکتزًٍیکي 
سهاى هیاًگیي اًجام كار

حذٍد ّ 1فتِ

تلفي

81143129

تَضیحات :

________

ایویل

اعالع رساًي 

تعاهلي 

تزاكٌشي 

سغح ارائِ خذهت تِ

(اعالع رساًي :سٍش اًجبم خذهت ،صهبى اًجبم خذهت قَاًيي ٍ هقشسات ٍ فشم ّبي هَسد ًيبص اسائِ خذهت ثِ صَست الكتشًٍيكي قبثل هطبّذُ است .تعاهلي:
قسوتي اص خذهت ثِ صَست الكتشًٍيكي اًجبم هي ضَد؛ هثال اهكبى تكويل ٍ اسسبل فشمّبي هشتجظ ثب خذهت اص عشيق جبي بُ ايٌتشًتيي دسيت بُ ٍجيَد داسد.
تزاكٌشي :كليِ هشاحل خذهت ثِ صَست كبهال الكتشًٍيكي ٍ غيشحضَسي اًجبم ضذُ ٍ اسثبة سجَع ثِ ّيچ ٍجِ ثشاي دسيبفت خذهت ثِ دست بُ اجشايي هشاجؼِ
ًوي كٌذ)

تعذاد هزاجعِ حضَري خذهت

ثِ عَس هيبً يي دس ّش سٍص ً 2فش ٍ توبس تلفٌي ً 2فش

صَرت الکتزًٍیکي

تعذاد هزاجعِ
الکتزًٍیکي خذهت
ارتثاط تا سایز ساهاًِ ّاي ٍسارت

ثِ عَس هيبً يي دس ّش سٍص  1دسخَاست
(دس صَستيكِ دس حبل حبضشخذهت هَسد ًظش ثِ صَست الكتشًٍيكي ثِ اسثبة سجَع اسائِ هي ضَد)
(دس صَستيكِ خذهت هَسد ًظش ثب سبهبًِ خبصي دس ستبد ٍصاست هتجَع هشتجظ هي ثبضذ ًبم سبهبًِ سا ركش كٌيذ)

ارتثاط تا سایز ساهاًِّا
در دستگاّْاي دیگز

ًام ٍ ًام خاًَادگي تکویل كٌٌذُ فزم :حلیوِ ًیکَكار
تاریخ تکویل39/2/22 :

ًام ٍ ًام خاًَادگي تاییذ كٌٌذُ فزم :دكتز شْاب كسکِ
تاریخ تاییذ39/2/91 :

تذكز :ضٌبسٌبهِ خذهبت ثشاي خذهبتي تكويل ضَد كِ صشفبً ثِ اسثبة سجَع اسائِ هي ضَد( اسثبة سجَع ثش حست هَسد هشدم  ،داًط بّْب  ،كبسكٌبى ستبد ٍصاست ٍ  ...سا ضبهل هي ضَد)

شناسنامه خدمات
حوزه وزارتی
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

عٌَاى خذهت

-

اثيالؽ ثَدجيِ ٍ اصيالحيِ ثَدجيِ تفصيييلي داًطي بُّيب ٍ هإسسيبت آهيَصش ػييبلي ،پژٍّطيي ٍ فٌيبٍسي ٍاثسيتِ ثييِ
ٍصاست هتجَع؛
اثالؽ ًوَداسّبي سبصهبًي ٍ تطكيالت تفصيلي.

تعزیف خذهت

اًجبم اهَس هشثَط ثِ اثالؽ ثَدجِ تفصيلي ٍ تطكيالت تفصيلي داًط بُ ّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي.

خذهت گیزًذگاى

داًط بُّب ؛ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي (ّش  1ػٌَاى خذهت)

آدرس هحل هزاجعِ ٍ
عٌَاى ٍاحذ

ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍري ،عثقِ  ،01هزكش ّیاتّاي اهٌا ٍ ّیاتّاي هویشُ

هتصذي اًجام كار
اٍقات هزاجعِ
سایز دستگاّْاي
هزتثظ در جْت اًجام
خذهت
هذارک هَرد ًیاس تزاي
اًجام خذهت

-

ًبّيذ فخشايي -سئيس گشٍُ تغجيق قَاًيي ٍ هقشسات؛
غفَس ػجبسي-سئيس گشٍُ ّيأت ّبي اهٌبء

ايبم ّفتِ دس سبػبت اداسي
-

ٍصيش ػلَم،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي ؛
دفتش ثشًبهِ ،ثَدجِ ٍ تطكيالت ٍصاست هتجَع.

-

هصَثبت ّيبت اهٌب ؛
تأييذ دفتش ثشًبهِ ،ثَدجِ ٍ تطكيالت ٍصاست هتجَع .

ًام فزم

فزمّاي هَرد استفادُ

قَاًیي ٍ هقزرات
هزتثظ تا خذهت

فشهْبي ثَدجِّبي تفصيلي دس اثالؽ ثَدجِّب ٍ اصالحيِّبي آًْب

قَاًیي ٍ هقزرات در تأییذ تَدجِّا:
 ثٌذ ة هبدُ  12قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ؛ هصَثبت ّيبت اهٌب؛ آئييًبهِّبي هبلي ٍ هؼبهالتي؛ ثَدجِّبي سٌَاتي هصَة.قَاًیي ٍ هقزرات در تأییذ ًوَدار ٍ تشکیالت تفصیلي:
 ثٌذ ة هبدُ  12قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ؛ هصَثبت ّيبت اهٌب ؛ اسبسٌبهِ هإسسِ؛ آئييًبهِ تطكيالت ٍ سبصهبًذّي؛ سيبستْبي اثالغي ٍصاست ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي؛ -ثشًبهِ ّبي اسائِ ضذُ ٍصيش ػلَم ثِ هجلس ضَساي اسالهي.

ًام فایل

شناسنامه خدمات
حوزه وزارتی
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه
ًحَُ دستزسي تِ

هزاجعِ حضَري 

ایٌتزًت 

ًوایٌذُ هؤسسِ (ّز  2عٌَاى خذهت) پست 

خذهت
آدرس ٍب سایت

www.msrt.ir/Sites/HOHM/
-

هزاحل اًجام كار

-

دسيبفت دسخَاست اص داًط بُ ّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي اص عشيق دفتش ثشًبهِ ،ثَدجِ
ٍ تطكيالت؛
ثجت دس دثيشخبًِ هشكض يب دثيشخبًِ هشكضي ٍصاست هتجَع؛
اسجبع ًبهِ ثِ كبسضٌبس؛
ثشسسي دسخَاست ٍ دس صَست ًيبص دسيبفت سَاثق اص ثبي بًي تَسظ كبسضٌبس؛
دس صَست ػذم تكويل هَاسد دسخَاستي ،اًجبم هكبتجبت الصم؛
ثشسسي ٍ تغجيق ثَدجِّبي تفصيلي ثب هصَثبت ٍ آئييًبهِّبي هشثَط ٍ تغجيق اسقبم هٌذسج دس آًْبٍ ثشسسي
تطكيالت تفصيلي ثب قَاًيي ٍ هقشسات.
دس صَست كبهل ثَدى هذاسك (هصَثبت ّيبت اهٌب ،ػذم هغبيشت ٍ  )...اسسبل ثشاي تَضيح ٍصيش ػلَم ،تحقيقبت
ٍ فٌبٍسي؛
اسسبل اص عشيق ًوبيٌذُ هإسسِ.

ّشیٌِ ّاي هزتَط تِ اًجام خذهت

اعالعات ّشیٌِ

كذ شعثِ :

هثلغ :

ًام تاًک :

شوارُ حساب :

ًام صاحة حساب :

اهکاى پزداخت الکتزًٍیکي 

تَضیحات :

سهاى هیاًگیي اًجام كار

دس صَست كبهل ثَدى ٍ ػذم هغبيشت  42تب  32سٍص (ّش  1ػٌَاى خذهت)

تلفي

81143191 -81143193
________

ایویل
سغح ارائِ خذهت تِ
صَرت الکتزًٍیکي
تعذاد هزاجعِ حضَري خذهت

اعالع رساًي 

(اعالع رساًي :سٍش اًجبم خذهت ،صهبى اًجبم خذهت قَاًيي ٍ هقشسات ٍ فشم ّبي هَسد ًيبص اسائِ خذهت ثِ صَست الكتشًٍيكي قبثل هطبّذُ است .تعااهلي :قسيوتي اص خيذهت
ثِ صَست الكتشًٍيكي اًجبم هي ضَد؛ هثال اهكبى تكويل ٍ اسسبل فشمّبي هشتجظ ثب خذهت اص عشيق جبي بُ ايٌتشًتي دست بُ ٍجَد داسد .تزاكٌشي :كليِ هشاحيل خيذهت ثيِ صيَست
كبهال الكتشًٍيكي ٍ غيشحضَسي اًجبم ضذُ ٍ اسثبة سجَع ثِ ّيچ ٍجِ ثشاي دسيبفت خذهت ثِ دست بُ اجشايي هشاجؼِ ًوي كٌذ)

تلفٌي  12هَسد ٍ حضَسي  2هَسد

تعذاد هزاجعِ الکتزًٍیکي
خذهت
ارتثاط تا سایز ساهاًِ ّاي ٍسارت

ارتثاط تا سایز ساهاًِّا
در دستگاّْاي دیگز

تعاهلي 

تزاكٌشي 

(دس صَستيكِ دس حبل حبضشخذهت هَسد ًظش ثِ صَست الكتشًٍيكي ثِ اسثبة سجَع اسائِ هي ضَد)

ERP
(دس صَستيكِ خذهت هَسد ًظش ثب سبهبًِ خبصي دس ستبد ٍصاست هتجَع هشتجظ هي ثبضذ ًبم سبهبًِ سا ركش كٌيذ)

________

ًام ٍ ًام خاًَادگي تکویل كٌٌذُ فزم :غفَر عثاسي
تاریخ تکویل39/2/22 :

ًام ٍ ًام خاًَادگي تاییذ كٌٌذُ فزم :دكتز شْاب كسکِ
تاریخ تاییذ39/2/91 :

تذكز  :ضٌبسٌبهِ خذهبت ثشاي خذهبتي تكويل ضَد كِ صشف بً ثِ اسثبة سجَع اسائِ هي ضَد( اسثبة سجَع ثش حست هَسد هشدم  ،داًط بّْب  ،كبسكٌبى ستبد ٍصاست ٍ  ...سا ضبهل هي ضَد)

شناسنامه خدمات
حوزه وزارتی
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

عٌَاى خذهت

-

ثشسسي ٍ اثالؽ صَستجلسبت ّيبتّبي اهٌب؛
ثشسسي ٍ اثالؽ آئييًبهِّبي هَضَع ثٌذ «ة» هبدُ « »12قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ؛
پبسخ ثِ استؼالم داًط بُّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي؛
صذٍس احكبم اػضب ٍ سؤسبي كويسيَىّبي دائوي داًط بُّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي؛
ثشسسي ٍ اػالم هَافقت ثب ثكبسگيشي اػضبي ّيبت ػلوي ثبصًطستِ داًط بُّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي
ٍ فٌبٍسي؛
تؼييي ّيبت اهٌبي داًط بُّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي جذيذ؛
پبسخ ثِ هشاجؼيي حضَسي؛

تعزیف خذهت

اًجبم اهَس هشثَط ثِ هٌظَس تحقق ػٌبٍيي خذهت دسج ضذُ

خذهت گیزًذگاى

داًط بُّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي ٍاثستِ ثِ ٍصاست هتجَع ،سبيش دست بُّبي اجشايي ٍ ستبد ٍصاست هتجَع

آدرس هحل هزاجعِ ٍ
عٌَاى ٍاحذ

ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍري ،عثقِ  ،01هزكش ّیاتّاي اهٌا ٍ ّیاتّاي هویشُ

هتصذي اًجام كار

ًبّيذ فخشايي – سئيس گشٍُ تغجيق قَاًيي ٍ هصَثبت
ليال آسيبى پَس  -سئيس گشٍُ ايجبد ٍ تَسؼِ هشاكض فٌبٍسي

اٍقات هزاجعِ

ايبم ّفتِ دس سبػبت اداسي

سایز دستگاّْاي هزتثظ
در جْت اًجام خذهت

هذارک هَرد ًیاس تزاي
اًجام خذهت

-

دفتش هقبم ػبلي ٍصاست
دفتش ٍصاستي

اسٌاد تاالدستي شاهل:
 سٌذ چطناًذاص  12سبلِ؛ سٌّوَدّب ٍ فشاهيي هقبم هؼظن سّجشي؛ قبًَىّبي ثشًبهِ خصَصبً قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ جوَْسي اسالهي ايشاى؛ ثشًبهِ پيطٌْبدي ٍصيش هحتشم ثِ هجلس ضَساي اسالهي؛ قبًَى اّذافٍ ،ظبيف ٍ تطكيالت ٍصاست ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي؛ آئييًبهِّبي استخذاهي اػضبي ّيبت ػلوي ،اػضبي غيش ّيبت ػلوي ،هبلي ٍ هؼبهالتي ٍ تطكيالتي؛ سبيش هصَثبت ّيأت ّبي اهٌبي داًط بُ ّب ٍ هإسسبت آهَصضي ٍ پژٍّص ٍ فٌبٍسي؛ هصَثبت ضَساي ػبلي اًقالة فشٌّ ي؛ هصَثبت ّيبت هحتشم ٍصيشاى؛ سبيش قَاًيي ٍ هقشسات هشثَعِ.دسج ًبم فشهْب ٍ اسسبل فبيل آًْب ثِ پيَست الضاهي هي ثبضذ

فزمّاي هَرد استفادُ

ًام فزم

ًام فایل

دستَس جلسِ ٍ صَستجلسِ ال َ

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx

شناسنامه خدمات
حوزه وزارتی
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

قَاًیي ٍ هقزرات
هزتثظ تا خذهت

ًحَُ دستزسي تِ
خذهت
آدرس ٍب سایت

-

قبًَى تطكيل ّيبتّبي اهٌب؛
قبًَىّبي ثشًبهِ خصَصبً قبًَى ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ جوَْسي اسالهي ايشاى؛
قبًَى اّذافٍ ،ظبيف ٍ تطكيالت ٍصاست ػلَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍسي؛
آئييًبهِّبي استخذاهي اػضبي ّيبت ػلوي ،اػضبي غيش ّيبت ػلوي ،هبلي ٍ هؼبهالتي ٍ تطكيالتي؛
هصَثبت ضَساي ػبلي اًقالة فشٌّ ي؛
هصَثبت ّيبت هحتشم ٍصيشاى؛
تصويوبت اتخبر ضذُ دس جلسبت ّيبت اهٌب هٌذسج دس دستَس جلسبت ّيبت اهٌب؛
سبيش قَاًيي ٍ هقشسات هشثَعِ.

هزاجعِ حضَري 

پست 

ایٌتزًت 

www.msrt.ir/HOHM/default.aspx
-

هزاحل اًجام كار

-

دسيبفت دسخَاست اص داًط بُّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي
ثجت دس دثيشخبًِ هشكض ّيبتّبي اهٌب ٍ ّيبتّبي هويضُ ثب دثيشخبًِ هشكضي ٍ يب اسسبل اص عشيق Erp
ثشسسي ٍ تغجيق ثب قَاًيي ٍ هقشسات هَضَػِ
تْيِ پيصًَيس ًبهِ ٍ اسسبل ثشاي تَضيح هؼبٍى هحتشم ٍصيش ٍ سئيس هشكض
دسيبفت صَستجلسبت ّيبتّبي اهٌب ٍ آئييًبهِّبي هَضَع ثٌذ «ة» هبدُ «»12
ثجت دس دثيشخبًِ هشكض ّيبتّبي اهٌب ٍ ّيبتّبي هويضُ ثب دثيشخبًِ هشكضي ٍ يب اسسبل اص عشيق Erp
ثشسسي ٍ تغجيق هفبد صَستجلسبت ثب قَاًيي ٍ هقشسات ٍ خالصِ هزاكشات هٌذسج دس دستَس جلسبت ّيبت اهٌب
دس صَست ًيبص توبس ثب ًوبيٌذُ هإسسِ ثشاي اًجبم اصالحبت هَسد ًظش
اسسبل صَستجلسِ ثشاي تأييذ ٍ تَضيح هقبم ػبلي ٍصاست
اثالؽ ثِ دثيشاى ّيبتّبي اهٌب
دسيبفت دستَس هؼبٍى هحتشم ٍصيش ٍ سئيس هشكض ثشاي تْيِ حكن جْت تؼييي سئيس كويسيَى دائوي
تْيِ حكن ٍ اسسبل ثشاي تَضيح هقبم ػبلي ٍصاست
دسيبفت دسخَاست ثشاي تؼييي ّيبت اهٌبي داًط بُّب ٍ هإسسبت آهَصش ػبلي ،پژٍّطي ٍ فٌبٍسي جذيذ
ثشسسي هجَص ٍ حكن سئيس هإسسبت هزكَس
عشح هَضَع دس كويتِ هٌتخت هقبم ػبلي ٍصاست
تْيِ ًبهِ دسخصَظ تؼييي ّيبت اهٌب ٍ اسسبل ثشاي تَضيح هؼبٍى هحتشم ٍصيش ٍ سئيس هشكض
دسيبفت دسخَاست ثشاي تؼييي اػضبي كويسيَى دائوي
ثشسسي صَستجلسبت ّيبت اهٌب هجٌي ثش تؼييي اػضبي كويسيَى دائوي تَسظ ّيبت اهٌبي ريشثظ
تْيِ احكبم ٍ اسسبل ثشاي تَضيح هؼبٍى هحتشم ٍصيش ٍ سئيس هشكض

ّشیٌِ ّاي هزتَط تِ
اًجام خذهت
هثلغ :

ًام تاًک :

اعالعات ّشیٌِ

شوارُ حساب :
اهکاى پزداخت الکتزًٍیکي 

ًام صاحة حساب :

سهاى هیاًگیي اًجام كار

دس ايي هشكض اص ّ 1فتِ تب  1هبُ حست ًَع خذهت

كذ شعثِ :
تَضیحات :

شناسنامه خدمات
حوزه وزارتی
مركس هياتهاي امنا و هياتهاي مميسه

81144221 -81143193

تلفي

________

ایویل

سغح ارائِ خذهت تِ

اعالع رساًي 

تعاهلي 

تزاكٌشي 

(اعالع رساًي :سٍش اًجبم خذهت ،صهبى اًجبم خذهت قَاًيي ٍ هقشسات ٍ فشم ّبي هَسد ًيبص اسائِ خذهت ثِ صَست الكتشًٍيكي قبثل هطبّذُ است .تعاهلي:

صَرت الکتزًٍیکي

قسوتي اص خذهت ثِ صَست الكتشًٍيكي اًجبم هي ضَد؛ هثال اهكبى تكويل ٍ اسسبل فشمّبي هشتجظ ثب خذهت اص عشيق جبي بُ ايٌتشًتيي دسيت بُ ٍجيَد داسد.
تزاكٌشي :كليِ هشاحل خذهت ثِ صَست كبهال الكتشًٍيكي ٍ غيشحضَسي اًجبم ضذُ ٍ اسثبة سجَع ثِ ّيچ ٍجِ ثشاي دسيبفت خذهت ثِ دست بُ اجشايي هشاجؼِ
ًوي كٌذ)

تعذاد هزاجعِ حضَري خذهت

ثِ عَس هيبً يي دس ّش سٍص  12الي ً 12فش

تعذاد هزاجعِ
الکتزًٍیکي خذهت

ثِ عَس هيبً يي دس ّش سٍص  12الي  12دسخَاست

ارتثاط تا سایز ساهاًِ ّاي ٍسارت

(دس صَستيكِ دس حبل حبضشخذهت هَسد ًظش ثِ صَست الكتشًٍيكي ثِ اسثبة سجَع اسائِ هي ضَد)
(دس صَستيكِ خذهت هَسد ًظش ثب سبهبًِ خبصي دس ستبد ٍصاست هتجَع هشتجظ هي ثبضذ ًبم سبهبًِ سا ركش كٌيذ)

ارتثاط تا سایز
ساهاًِّا در
دستگاّْاي دیگز
ًام ٍ ًام خاًَادگي تکویل كٌٌذُ فزمً :اّیذ فخزایي -لیال آریاى پَر

تاریخ تکویل39/2/22 :

ًام ٍ ًام خاًَادگي تاییذ كٌٌذُ فزم :دكتز شْاب كسکِ
تاریخ تاییذ39/2/91 :

تذكز  :ضٌبسٌبهِ خذهبت ثشاي خذهبتي تكويل ضَد كِ صشفبً ثِ اسثبة سجَع اسائِ هي ضَد( اسثبة سجَع ثش حست هَسد هشدم  ،داًط بّْب  ،كبسكٌبى ستبد ٍصاست ٍ  ...سا
ضبهل هي ضَد)

