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هقذهِ
ثب آرزٍی تَفیق رٍزافسٍى ثرای ّوِ ًوبیٌذگبى هحترم دظتگبُّبی اخراییی در ظیغ هلیی ٍ اظیتبًی ،ثیب تَخیِ ثیِ
اثْبهبت ٍ ظؤاالت ّوکبراى در خفَؾ ًحَُ ارزیبثی ؼبخؿ هرثَط ثِ «ظبهبًِ هلی هذیریت ظبختبر دظتگبُّیبی
اخرایی» در ارزیبثی ػولکرد ظبل  ،5395ثر آى ؼذین راٌّوبیی هختفر در ایي خفَؾ تْییِ ٍ ثیِ اعیالع ّوگیبى
ثرظبًین.
از ّوِ ًوبیٌذگبى هحترم دظتگبُّبی اخرایی تقبضب هیؼَد در ـَرت ٍخَد ّرگًَِ ظؤال ٍ اثْبم ثیب کبرؼٌبظیبى ٍ
رٍظبی گرٍُ در اهَر ظبختبرّبی ظبزهبًی توبض حبـل فرهبیٌذ .فْرظت کبرؼٌبظبى ثِ ّوراُ دظتگبُّیبی هرثَعیِ
ٍ تلفيّبی ایؽبى در اًتْبی ایي دظتَرالؼول آهذُ اظت.
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هعزفی کاربزاى اصلی ٍ ًقص آىّا در هَضَع ارسیابی عولکزد سال 5931
تؼذاد کبرثراى ظبهبًِ ثیػ از ّسار ًفر اظت .از ایي هیبى ثرخی از آىّیب در خفیَؾ ارزییبثی ػولکیرد ظیبل 5395
فؼبلیت خَاٌّذ داؼت .هْنتریي کبرثراى در هَضَع ارزیبثی ػولکرد ظبل  5395ػجبرتاًذ از:



هؼبًٍت تَظؼِ هذیریت ٍ ظرهبیِ اًعبًی ظبزهبى هذیریت ٍ ثرًبهِریسی اظتبىّب



راثغیي ظتبدی دظتگبُّبی اخرایی



راثغیي اظتبًی دظتگبُّبی اخرایی



راثغیي هٌبثغ اًعبًی ظتبد دظتگبُّبی اخرایی



راثغیي هٌبثغ اًعبًی اظتبًی دظتگبُّبی اخرایی



کبرؼٌبظبى ٍ رٍظبی گرٍُ اهَر ظبختبرّبی ظبزهبًی ،ظبزهبى اداری ٍ اظتخذاهی

ًکتِ هْن 4تعزیف کاربزاى هٌابع اًساًی در سطح ستاد ٍ سطح استاى در دستگاُّاا اجزایای باز عْاذُ رابا
دستگاُ اجزایی (ستاد) است .راب دستگاُ اجزایی هیتَاًذ اس سیز هٌَ کاربزاى در هٌَ هذیزیت سیساتن باِ
هعزفی کاربزاى هذکَر اقذام ًوایٌذ.
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هْنتزیي ًقصّا هعاًٍت تَسعِ هذیزیت ٍ سزهایِ اًساًی ساسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِریش استاىّا
هْنتریي ًقػّبی هؼبًٍت تَظؼِ هذیریت ٍ ظرهبیِ اًعبًی ظبزهبى هذیریت ٍ ثرًبهِریسی اظتبًی ػجبرتاًذ از:



کٌترل ثجت ٍ ػذم ثجت اعالػبت ظبختبری ٍاحذّبی ظبزهبًی دظتگبُّبی اخرایی در پٌِْ اظتبى.



کٌترل ـحت ٍ اـالح آدرض ّبی هرثَط ثِ ٍاحذّبی اظتبًی ثِ تفکیک کؽَر ،اظتبى ،ؼْرظیتبى ،ثخیػ،
آدرض ٍ کذ پعتی.



کٌترل ٍ اـالح ًَع گعترُ خغرافیبیی ٍاحذّبی دظتگبُ اخرایی اػن از ٍاحذّبی خبرج از کؽَر ،ظیتبدی،
هٌغقِای ،اظتبًی ،ؼْرظتبًی ،ثخؽی ٍ رٍظتبیی.



کٌترل ـحت ثجت ٍاحذّبی ػوَهی ٍ ٍاحذّبی ػولیبتی ٍ اًتقبل هَارد هغیبیر ثیِ کبرؼٌبظیبى ٍ رٍظیبی
گرٍُ اهَر ظبختبرّبی ظبزهبًی (خذٍل اعالػبت توبض پیَظت اظت).



کٌترل گسارغ ٍضغ هَخَد دظتگبُّبی اخرایی ٍ اًتقبل هَارد هغبیر ،هجْن ٍ غیرػیبدی در گیسارغّیب ثیِ
راّجر ظبهبًِ از عریق ظیعتن پیبم ٍ گسارغ اؼکبل.



کٌترل فْرظت خغبّب ثرای ّریک از دظتگبُّبی اخرایی.



کٌترل گسارغّبی هرثَط ثِ ًیرٍی اًعبًی ٍ هقبیعیِ آى ثیب اعالػیبت هرثیَط ثیِ فیرم ؼیوبرُ  ٍ 6ظیبیر
هَافقتًبهِّبی هرثَط.



ارائِ راٌّوبییّبی الزم ثِ کبرثراى اظتبًی ٍ هغرح کردى هؽکالت احتوبلی ثب راّجر ظبهبًِ.



اهتیبزدّی ثِ ٍاحذّبی اظتبًی ثر اظبض ـحت اعالػبت ٍاردؼذُ.
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هْنتزیي ًقصّا رابطیي استاًی دستگاُّا اجزایی



ثجت ٍ ثِرٍزآٍری اعالػبت ظبختبر ظبزهبًی ؼبهل ٍاحذّبی ظبزهبًی ٍ پعتّبی ظبزهبًی.



کٌترل ٍ اـالح ـحت آدرض ّبی هرثَط ثِ ٍاحذّبی اظتبًی ثِ تفکیک کؽَر ،اظتبى ،ؼْرظیتبى ،ثخیػ،
آدرض ٍ کذ پعتی.



کٌترل ٍ اـالح ًَع گعترُ خغرافیبیی ٍاحذّبی دظتگبُ اخرایی اػن از ٍاحذّبی خبرج از کؽَر ،ظیتبدی،
هٌغقِای ،اظتبًی ،ؼْرظتبًی ،ثخؽی ٍ رٍظتبیی.



کٌترل ـحت ثجت ٍاحذّبی ػوَهی ٍ ٍاحذّبی ػولیبتی ٍ اًتقبل هَارد هغبیر ثِ هؼبًٍت تَظؼِ هیذیریت
ٍ ظرهبیِ اًعبًی ظبزهبى هذیریت ٍ ثرًبهِریسی اظتبى.



کٌترل گسارغ ٍضغ هَخَد ٍ قعوت آهبر دظتگبُّبی اخرایی ٍ اًتقبل هَارد هغیبیر ،هیجْن ٍ غیرػیبدی در
گسارغّب ثِ هؼبًٍت تَظؼِ هذیریت ٍ ظرهبیِ اًعبًی ظبزهبى هذیریت ٍ ثرًبهِریسی اظتبى.



کٌترل فْرظت خغبّب ٍ رفغ توبم خغبّبی هَخَد در فْرظت خغب.



هغرح کردى هؽکالت احتوبلی ثب هؼبًٍت تَظؼِ هذیریت ٍ ظرهبیِ اًعبًی ظبزهبى هذیریت ٍ ثرًبهِرییسی
اظتبى.
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هْنتزیي ًقصّا رابطیي هٌابع اًساًی (تطکیالت اسوی) استاًی دستگاُّا اجزایی



ثجت ٍ ثِرٍزآٍری اعالػبت ًیرٍی اًعبًی رظوی ،پیوبًی ،قراردادی ٍ ظبیر ؼبغلیي.



کٌترل کردى اعالػبت ؼٌبظٌبهِای افراد ٍ اًتقبل هَارد هغبیر ثِ راثظ هٌبثغ اًعبًی ظتبدی.



چک کردى اعالػبت هرثَط ثِ ایثبرگری افراد ٍ اًتقبل هَارد هغبیر ثِ فرد هیککَر خْیت پیگییری از ثٌییبد
ؼْیذ ٍ اهَر ایثبرگراى ثرای رفغ هغبیرت ٍ راثظ هٌبثغ اًعبًی ظتبدی.
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هْنتزیي ًقصّا رابطیي ستاد دستگاُّا اجزایی



ثجت ٍ ثِ رٍزآٍری اعالػبت ظبختبر ظبزهبًی ؼبهل ٍاحذّبی ظبزهبًی ٍ پعتّبی ظبزهبًی در ظغ ظتبد
ٍ اظتبىّب.



پیگیری اًدبم ًقػّبی هحَلِ ثِ کبرثراى اظتبًی ٍ کبرثراى هٌبثغ اًعبًی دظتگبُ اخرایی.



تؼریف کبرثراى اظتبًی ،کبرثر هٌبثغ اًعبًی ظتبدی ٍ کبرثر هٌبثغ اًعبًی اظتبًی (ثِ ثخیػ تؼرییف کیبرثراى
هراخؼِ ؼَد).



کٌترل ٍ اـالح ـحت آدرضّیبی هرثیَط ثیِ ٍاحیذّبی اظیتبًی ٍ ظیتبدی ثیِ تفکییک کؽیَر ،اظیتبى،
ؼْرظتبى ،ثخػ ،آدرض ٍ کذ پعتی.



کٌترل فْرظت خغبّب ٍ رفغ توبم خغبّب هَخَد در فْرظت خغب ّن ثرای ظتبد ٍ ّن ثرای اظتبىّب.



هغرح کردى هؽکالت احتوبلی ثب کبرؼٌبظبى ٍ رٍظبی گرٍُ ٍ هؼبًٍیي اهَر ظبختبرّبی ظبزهبًی ظیبزهبى
اداری ٍ اظتخذاهی کؽَر.



کٌترل ٍ اـالح ًَع گعترُ خغرافیبیی ٍاحذّبی دظتگبُ اخرایی اػن از ٍاحذّبی خبرج از کؽَر ،ظیتبدی،
هٌغقِای ،اظتبًی ،ؼْرظتبًی ،ثخؽی ٍ رٍظتبیی.



کٌترل ـحت ثجت ٍاحذّبی ػوَهی ٍ ٍاحذّبی ػولیبتی در ظغ ظتبد ٍ اظتبىّب ٍ اًتقبل هَارد هغبیر ثِ
کبرؼٌبظبى ٍ رٍظبی گرٍُ اهَر ظبختبرّبی ظبزهبًی (خذٍل اعالػبت توبض پیَظت اظت).



کٌترل گسارغ ٍضغ هَخَد دظتگبُّبی اخرایی ٍ قعوت آهبر در ظغ ظیتبد ٍ اظیتبىّیب ٍ اًتقیبل هیَارد
هغبیر ،هجْن ٍ غیرػبدی در گسارغّب ثِ راّجر



ارائِ راٌّوبییّبی الزم ثِ کبرثراى اظتبًی.
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هْنتزیي ًقصّا رابطیي هٌابع اًساًی (تطکیالت اسوی) ستاد دستگاُ
هْنتریي ًقػّبی راثغیي هٌبثغ اًعبًی ظتبد دظتگبُّبی اخرایی ػجبرتاًذ از:



ثجت ٍ ثِ رٍزآٍری اعالػبت ًیرٍی اًعبًی رظوی ،پیویبًی ،قیراردادی ٍ ظیبیر ؼیبغلیي در ظیغ ظیتبد ٍ
اظتبى.



کٌترل کردى اعالػبت ؼٌبظٌبهِای افراد ٍ اًتقبل هَارد هغبیر ثِ فرد هککَر ٍ کبرؼٌبظبى اهیَر ظیبختبرّبی
ظبزهبًی در ظبزهبى اداری ٍ اظتخذاهی خْت پیگیری هؽکل از ظبزهبى ثجتاحَال کؽَر.



کٌترل کردى اعالػبت هرثَط ثِ ایثبرگری افراد ٍ اًتقبل هیَارد هغیبیر ثیِ فیرد هیککَر ٍ کبرؼٌبظیبى اهیَر
ظبختبرّبی ظبزهبًی در ظبزهبى اداری ٍ اظتخذاهی خْت پیگیری از ثٌیبد ؼْیذ ٍ اهَر ایثبرگراى ثرای رفیغ
هغبیرت.
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هْنتزیي ًقصّا کارضٌاساى ٍ رٍسا گزٍُ ٍ هعاًٍیي اهَر ساختارّا ساسهاًی ،ساسهاى ادار ٍ
استخذاهی



کٌترل ـحت اعالػبت ٍاردؼذُ ٍاحذّبی ظبزهبًی ٍ پعتّبی ظبزهبًی ثب هَارد هفَة ؼذُ.



کٌترل ـحت ٍ اـالح آدرض ّبی هرثَط ثِ ٍاحذّبی اظتبًی ثِ تفکیک کؽَر ،اظتبى ،ؼْرظیتبى ،ثخیػ،
آدرض ٍ کذ پعتی.



کٌترل ٍ اـالح ًَع گعترُ خغرافیبیی ٍاحذّبی دظتگبُ اخرایی اػن از ٍاحذّبی خبرج از کؽَر ،ظیتبدی،
هٌغقِای ،اظتبًی ،ؼْرظتبًی ٍ ثخؽی.



کٌترل ـحت ثجت ٍاحذّبی ػوَهی ٍ ٍاحذّبی ػولیبتی.



کٌترل گسارغ ٍضغ هَخَد دظتگبُّبی اخرایی ٍ اًتقبل هَارد هغبیر ،هجْن ٍ غیرػیبدی در گیسارغّیب ثیِ
راّجر ظبهبًِ.



کٌترل فْرظت خغبّب ثرای ّریک از دظتگبُّبی اخرایی ٍ رفغ آىّب.



ارائِ راٌّوبییّبی الزم ثِ کبرثراى ظبهبًِ ٍ هغرح کردى هؽکالت احتوبلی ثب راّجر ظبهبًِ.



اهتیبزدّی ثِ دظتگبُّبی اخرایی ظتبدی ثر اظبض ـحت اعالػبت ٍاردؼذُ.
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هَارد هْن بزا کٌتزل کزدى ٍ اٍلَیت آىّا
هْنتریي هَاردی کِ الزم اظت کٌترلؼذُ ٍ اعالػبت آى ثجت ٍ یب ثِرٍزآٍری گردد ثِ ترتیت اٍلَیت ػجبرتاًذ از:



اعالػبت خغرافیبیی ٍاحذّب اػن از کؽَر ،اظتبى ،ؼْرظتبى ،ثخػ ،آدرض ٍ کذ پعتی  51رقوی.



اعالػبت هرثَط ثِ گعترُ خغرافیبیی ٍاحذّب اػن از خبرج از کؽَر ،ظتبد ،اظتبى ،ؼْرظتبى ٍ ثخػ.



اعالػبت هرثَط ثِ کبرکٌبى رظوی ،پیوبًی ٍ قراردادی ٍ ظبیر ؼبغلیي دظتگبُ اخرایی.



اعالػبت هرثَط ثِ ًَع پعتّبی ظبزهبًی ٍ ًَع ٍاحذّبی ظبزهبًی.



کٌترل فْرظت خغبّب ٍ رفغ توبهی خغبّبی هَخَد در آى.



کٌترل گسارغّب ٍ اػالم هَارد هجْن ،هغبیر ٍ غیرػبدی از عریق ظیعتن پیبم ٍ گسارغ اؼکبل.

ًکتِ هْن 4کذ پستی بایذ با فزهت دُرقوی ٍ بذٍى خ فاصلِ ٍارد ضَد.

00

ًحَُ اهتیاسدّی بِ ٍاحذّا استاًی دستگاُّا اجزایی
اهتیبز هرثَط ثِ ٍاحذّبی اظتبًی دظتگبُّبی اخرایی تَظظ هؼبًٍت تَظؼِ هیذیریت ٍ ظیرهبیِ اًعیبًی در ظیبزهبى
هذیریت ٍ ثرًبهِریسی اظتبى دادُ خَاّذ ؼذّ .وکبراى هحترم در هؼبًٍت هککَر ثب تَخِ ثِ هَارد فیَ ٍ اٍلَییت
هَارد هْن ،اهتیبز کبهل ثرای ٍاحذّبی اظتبًی دظتگبُّبی اخرایی زهبًی تخفیؿ هییبثیذ کیِ ؼیرٍط زییر ثرقیرار
ثبؼذ:
 )5ـحی ثَدى توبم اعالػبت خغرافیبیی ٍاردؼذُ اػن از اظتبى ،ؼْرظتبى ،ثخػ آدرض ٍ کذ پعتی.
 )1ـحی ثَدى توبم اعالػبت ٍاردؼذُ در خفیَؾ گعیترُ خغرافییبیی ٍاحیذّب اػین از خیبرج از کؽیَر،
ظتبدی ،هٌغقِای ،اظتبًی ،ؼْرظتبًی ،ثخؽی ٍ رٍظتبیی.
 )3کٌترل فْرظت خغب ٍ هرتفغ ؼذى توبم خغبّب.
 )4ـحی ثَدى توبم اعالػبت هرثَط ثِ ًَع پعتّبی ظبزهبًی ٍ ًَع ٍاحذّبی ظبزهبًی.
 )5کبهل ثَدى توبم اعالػبت ًیرٍی اًعبًی رظوی ،پیوبًی ،قراردادی ٍ ظبیر ؼبغلیي.
در ـَرت هحقق ًؽذى ّریک از هَارد هککَر اهتیبزات زیر از ظقف اهتیبز کعر گردد:



کبهل ًجَدى ثٌذ یک 15 ،درـذ از کل اهتیبز



کبهل ًجَدى ثٌذ دٍ 15 ،درـذ از کل اهتیبز



کبهل ًؽذى ثٌذ ظِ 11 ،درـذ از کل اهتیبز



کبهل ًؽذى ثٌذ چْبر 55 ،درـذ از کل اهتیبز



کبهل ًؽذى ثٌذ پٌح 55 ،درـذ از کل اهتیبز

ًکتِ هْن 4بذیْی است بِ دستگاُّا اجزایی استاًی کِ تطکیالت آىّا در ساهاًِ تائیذ ًْایی ًطذُ است ّای
اهتیاس تعلق ًخَاّذ گزفت.

02

ًحَُ اهتیاسدّی بِ ٍاحذّا ستاد دستگاُّا اجزایی
اهتیبزدّی ٍاحذّبی ظتبدی دظتگبُّبی اخرایی تَظظ کبرؼٌبظیبى ٍ رٍظیبی گیرٍُ ٍ هؼیبًٍیي اهیَر ظیبختبرّبی
ظبزهبًی در ظبزهبى اداری ٍ اظتخذاهی ـَرت خَاّذ گرفت 61 .درـذ از اهتیبزات ظبهبًِ هلیی هیذیریت ظیبختبر
دظتگبُّبی اخرایی ثرای ظتبد دظتگبُ از اهتیبز کعتؼذُ ٍاحذّبی اظتبًی هحبظیجِ خَاّیذ ؼیذ ثٌیبثرایي یکیی از
فؼبلیت ّبی هْن کبرثراى ظتبدی کوک ٍ راٌّوبیی ثِ ٍاحذّبی اظتبًی ثرای تکویل اعالػیبت ٍ تفیحی اعالػیبت
اظتبًی خَاّذ ثَد .از  41درـذ ثبقیهبًذُ اهتیبز کبهل در ایي ثخػ ثِ دظتگبُّبیی تؼلق هیگیرد کیِ هیَارد زییر را
ثِعَر کبهل رػبیت کردُ ثبؼٌذ.
 )5ـحی ثَدى توبم اعالػبت خغرافیبیی ٍاردؼذُ اػن از اظتبى ،ؼْرظتبى ،ثخػ آدرض ٍ کذ پعتی.
 )1ـحی ثَدى توبم اعالػبت ٍاردؼذُ در خفیَؾ گعیترُ خغرافییبیی ٍاحیذّب اػین از خیبرج از کؽیَر،
ظتبدی ،هٌغقِای ،اظتبًی ،ؼْرظتبًی ،ثخؽی ٍ رٍظتبیی.
 )3کٌترل فْرظت خغب ٍ هرتفغ ؼذى توبم خغبّب.
 )4ـحی ثَدى توبم اعالػبت هرثَط ثِ ًَع پعتّبی ظبزهبًی ٍ ًَع ٍاحذّبی ظبزهبًی.
 )5کبهل ثَدى توبم اعالػبت ًیرٍی اًعبًی رظوی ،پیوبًی ،قراردادی ٍ ظبیر ؼبغلیي.
در ـَرت هحقق ًؽذى ّریک از هَارد هککَر اهتیبزات زیر از ظقف اهتیبز کعر گردد:



کبهل ًجَدى ثٌذ یک 15 ،درـذ از کل اهتیبز



کبهل ًجَدى ثٌذ دٍ 15 ،درـذ از کل اهتیبز



کبهل ًؽذى ثٌذ ظِ 11 ،درـذ از کل اهتیبز



کبهل ًؽذى ثٌذ چْبر 55 ،درـذ از کل اهتیبز



کبهل ًؽذى ثٌذ پٌح 55 ،درـذ از کل اهتیبز

ًکتِ هْن 4بذیْی است بِ دستگاُّا اجزایی کِ تطکیالت آىّا در ساهاًِ تائیذ ًْایی ًطذُ است ّی اهتیااس
تعلق ًخَاّذ گزفت.

03

ًحَُ هطاّذُ فْزست خطا
ّریک از کبرثراى ظبهبًِ هیتَاًٌذ ثرای هؽبّذُ فْرظت خغب هرثَط ثِ ّر درخت تؽکیالت تففیلی هراحل زییر را
اًدبم دٌّذ:
 )5اًتخبة زیر هٌَی «هؽبّذُ تؽکیالت تففیلی هفَة» یب زیر هٌَی «هؽبّذُ تؽکیالت اظتبًی هفَة» از
هٌَی «هؽبّذُ تؽکیالت تففیلی».
 )1ثبز کردى درخت تؽکیالت تففیلی
 )9کلیک ثر دکوِ «فْرظت خغب» (ؼکل )5

شکل  :5نحوه مشاهده فهرست خطاها

04

چگًَگی تعزیف کاربزاى
راثغیي ظتبدی ثرای تؼریف کبرثراى اظتبًی ٍ کبرثراى هٌبثغ اًعبًی ثبیذ گبمّبی زیر را ثردارًذ:
ٍ )5رٍد ثِ ظیعتن ٍ رفتي ثِ زیر هٌَی «کبرثراى» در هٌَی «هذیریت ظیعتن» (ؼوبرُ  5در ؼکل )1
 )1کلیک ثر گسیٌِ «افسٍدى» (ؼوبرُ  1در ؼکل )1
 )3پر کردى فیلذّبی اعالػبتی خَاظتِؼذُ (ؼوبرُ  5در ؼکل )3
 )4اًتخبة «هحل خذهت» از هٌَی آثؽبری (ؼوبرُ  1در ؼکل )3
 )5اًتخبة ًقػ هَردًظر از هٌَی «اًتخبة ًقػ» (ؼوبرُ  3در ؼکل )3
 )6اًتخبة ٍاحذ اظتبًی از هٌَی «اًتخبة دظتگبُ اخرایی» ـرفبً ثرای تؼریف کبرثراى اظتبًی ٍ کبرثراًی هٌیبثغ
اًعبًی اظتبًی (ؼوبرُ  4در ؼکل )3
 )7کلیک ثر دکوِ ظجسرًگ «ثجت» (ؼوبرُ  5در ؼکل )3

2

5
شکل  :2نحوه ورود به صفحه تعریف کاربران

05

5

2

9
1

4
شکل  :9نحوه ثبت اطالعات کاربران و دریافت نام کاربری و رمس عبور

06

چگًَگی ثبت گشارش اضکال
ّوِ کبرثراى ظبهبًِ هلی هذیریت ظبختبر دظتگبُّبی اخرایی هیتَاًٌذ از عریق زیر هٌَی گسارغ اؼیکبل در هٌیَی
ظیعتن پیبم ثِ ثجت گسارغ اؼکبالت هرتجظ ثب ثخػّبی هختلف ًرمافسار ثپردازًذ .ثرای ایي کبر ّرییک از کیبرثراى
ثبیذ هراحل زیر را عی ًوبیٌذ.
 )5کلیک ثر زیر هٌَی گسارغ اؼکبل در هٌَی «ظیعتن پیبم»
 )1کلیک ثر دکوِ «افسٍدى» (ؼوبرُ  5در ؼکل )4
 )3ثجت هَضَع هَردًظر (ؼوبرُ  5در ؼکل )5
 )4تؽری هَضَع هَردًظر (ؼوبرُ  1در ؼکل )5
 )5زدى دکوِ ظجسرًگ «ثجت» (ؼوبرُ  3در ؼکل )5

5

شکل  :4نحوه باز کردن صفحه گسارش اشکال

5
2
9
شکل  :1ثبت موضوع و تشریح مشکل در صفحه گسارش اشکال

07

چگًَگی ثبت پیام در پیامرساى
ّوِ ّوکبراى هحترم هیتَاًٌذ از عریق ظیعتن پیبم ثِ ارظبل پیبم هتٌی ٍ ارظبل فبیل ثِ راّجر ظبهبًِ ٍ کبرؼٌبظیبى ٍ
رٍظبی گرٍُ اهَر ظبختبرّب ّن ثِـَرت فردی ٍ ّن ثِـَرت گرٍّی اقذام ًوبیٌذ .ثیرای اییي کیبر کیبفی اظیت
هراحل زیر عی ؼَد:
 )5کلیک ثر زیر هٌَی «پیبمرظبى» از هٌَی «ظیعتن پیبم»
 )1کلیک ثر الیِ «ارظبل پیبم خذیذ» (ؼوبرُ  5در ؼکل )6
 )3اًتخبة افراد دریبفتکٌٌذُ پیبم (ؼوبرُ  1در ؼکل )6
 )4ثجت هَضَع پیبم (ؼوبرُ  3در ؼکل )6
 )5درج ؼرح پیبم (ؼوبرُ  4در ؼکل )6
 )6اًتخبة فبیل هَردًظر خْت پیَظت در ـَرت ضرٍرت (ؼوبرُ  5در ؼکل )6
 )7کلیک ثر دکوِ «ثبرگکاری فبیل» (ؼوبرُ  6در ؼکل )6
 )8کلیک ثر دکوِ «ارظبل» (ؼوبرُ  7در ؼکل )6

5
2
9
4
1

6

7
شکل  :6نحوه ثبت و ارسال پیام از طریق پیامرسان

08

ردیف

فْزست کارضٌاساى اهَر ساختارّا ساسهاًی بِ ّوزاُ دستگاُّا هزبَطِ
ًام
کارضٌاس

ًام دستگاُّا هزبَط

تلفي ثابت

ٍ زارت اهَر اقتفبدی ٍ دارایی
5

رٍحاهلل
ـفریبى

21521911121

 ظبزهبى اهَر هبلیبتی کؽَر
 ظبزهبى خوغآٍری ٍ فرٍغ اهَال تولیکی
 ظبزهبى حعبثرظی
ٍ زارت راُ ٍ ؼْرظبزی
 هرکس تحقیقبت راُ،هعکي ٍ ؼْرظبزی
 ظبزهبى هلی زهیي ٍ هعکي
 ظبزهبى راّذاری ٍ حولًٍقل خبدُای
 ظبزهبى َّاؼٌبظی
 ظبزهبى َّاپیوبیی کؽَری

1

اهلیب ػرثلَ

21521911152

 ظبزهبى ثٌبدر ٍ دریبًَردی
 ؼرکت راُآّي ج.ا.ا
 ؼرکت ظبخت ٍ تَظؼِ زیرثٌبّبی حولًٍقل کؽَر
 ؼرکت هبدر تخففی فرٍدگبُّب ٍ ًبٍثری َّایی ایراى
 ؼرکت ػوراى ؼْرّبی خذیذ
 ؼرکت ػوراى ٍ ثْعبزی ؼْری ایراى
 ؼرکت آزهبیؽگبُ فٌی هکبًیک ٍ خبک
 ظبزهبى هدری ظبختوبىّب ٍ تأظیعبت دٍلتی ٍ ػوَهی
 ؼرکت ؼْر فرٍدگبّی اهبم خویٌی
ٍ زارت ـٌؼت ،هؼذى ٍ تدبرت
 ظبزهبى تَظؼِ تدبرت ایراى
 هرکس تَظؼِ تدبرت الکترًٍیکی
 ظبزهبى حوبیت هفرفکٌٌذگبى ٍ تَلیذکٌٌذگبى

ًعریي
3

اثَالحعٌی
راد

21521911522

 ظبزهبى زهیيؼٌبظی ٍ اکتؽبفبت هؼذًی کؽَر ظتبد ٍ اظتبىّب
 ؼرکت ظْبهی ًوبیؽگبُّبی ثیيالوللی
 ظبزهبى ـٌبیغ کَچک ٍ ؼْرکّبی ـٌؼتی ایراى
 ـٌذٍ ضوبًت ـبدرات ایراى
 ظبزهبى گعترغ ٍ ًَظبزی ـٌبیغ ایراى
09

 ظبزهبى تَظؼِ ٍ ًَظبزی هؼبدى ٍ ـٌبیغ هؼذًی ایراى
 ظبزهبى هلی اظتبًذارد
ٍ زارت ارتجبعبت ٍ فٌبٍری اعالػبت ٍ ظبزهبىّب ٍ ؼرکتّبی
ٍاثعتِ
4

غالهرضب
اکجری

 ظبزهبى حفبظت هحیظزیعت

21521911522

 ظبزهبى اًرشی اتوی ایراى
 ظبزهبى هرکسی تؼبٍى رٍظتبیی
 ؼرکت ثبزرگبًی دٍلتی
ٍ زارت ًفت

5

هحوذحعیي
فرد کبردل

21521911551

ٍ زارت خْبد کؽبٍرزی ٍ ظبزهبىّب ٍ هؤظعبت ٍاثعتِ ثِغیراز
(ظبزهبى هرکسی تؼبٍى رٍظتبیی -ؼرکت ثبزرگبًی دٍلتی)
ٍ زارت فرٌّگ ٍ ارؼبد اظالهی
 ثٌیبد ؼْیذ ٍ اهَر ایثبرگراى

6

هْذی ثبقری

21521911155

7

هیترا ؼبکری

21521911512

 ظبزهبى پسؼکی قبًًَی کؽَر
 ظبزهبى ثبزرظی کل کؽَر
 ظبزهبى ثجتاظٌبد ٍ اهالک کؽَر
 ظبزهبى زًذاىّب ٍ اقذاهبت تأهیٌی ٍ ترثیتی کؽَر
 ظبزهبى تؼسیرات حکَهتی
 ظبزهبى خجرگساری خوَْری اظالهی ایراى
 ظبزهبى تجلیغبت اظالهی
 ظبزهبى اٍقبف ٍ اهَر خیریِ
 ظبزهبى اهَر ظیٌوبیی ٍ ظوؼی ٍ ثفری کؽَر
 ظبزهبى حح ٍ زیبرت
 ظبزهبى فرٌّگ ٍ ارتجبعبت اظالهی
ٍ زارت آهَزغٍپرٍرغ
 ظبزهبى ًَظبزی ،تَظؼِ ٍ تدْیس هذارض کؽَر ٍ ادارُ کل

8

هٌفَرُ
کریوی

ًَظبزی ٍ تدْیس هذارض

21521911120

 ظبزهبى آهَزغٍپرٍرغ کَدکبى اظتثٌبیی کؽَر
 کبًَى پرٍرغ فکری کَدکبى ٍ ًَخَاًبى ٍ هذیریت پرٍرغ
فکری کَدکبى ٍ ًَخَاًبى
 دثیرخبًِ ؼَرای ػبلی آهَزغٍپرٍرغ
21

 ظبزهبى هذارض غیردٍلتی ٍ هؽبرکتّبی هردهی ٍ خبًَادُ
 ظبزهبى ًْضت ظَادآهَزی
 ظبزهبى اهَر داًؽدَیبى
 ظبزهبى ظٌدػ آهَزغ کؽَر
 هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍری رئیطخوَْر
ٍ زارت ػلَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری
 داًؽگبُّب ،هؤظعبت پصٍّؽی ،پبرکّبی ػلن ٍ فٌبٍری ٍاثعتِ
ثِ ٍزارت ػلَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری
ٍ زارت تؼبٍى کبر ٍ رفبُ اختوبػی
 ظبزهبى آهَزغ فٌی ٍ حرفِای
 ظبزهبى ثْسیعتی کؽَر
9

هدتجی ػرثی

21521911129

51

الِْ یَظفیبى

21521911122

 ـٌذٍ ثبزًؽعتگی کؽَری
 ظبزهبى ثیوِ ظالهت کؽَر
 ظبزهبى تأهیي اختوبػی
 هَظعِ کبر ٍ تأهیي اختوبػی
 ـٌذٍ ثیوِ اختوبػی کؽبٍرزاى ،رٍظتبییبى ٍ ػؽبیر
 ـٌذٍ ضوبًت ظرهبیِگکاری تؼبٍى
 ثبًک تَظؼِ تؼبٍى
ٍ زارت ًیرٍ
 ؼرکت هبدر تخففی هذیریت تَلیذ ،اًتقبل ٍ تَزیغ ًیرٍی
ثر ایراى (تَاًیر)
 ؼرکت ظْبهی هذیریت ؼجکِ ثر ایراى
 ؼرکت هبدر تخففی تَلیذ ًیرٍی ثر حرارتی
 ؼرکت هبدر تخففی هذیریت هٌبثغ آة ایراى
 ؼرکت هٌْذظی آة ٍ فبضالة کؽَر ،هبدر تخففی
 هَظعِ هغبلؼبت آة
 پصٍّؽگبُ ًیرٍ

55

قبدر هیرزایی
دهیرچی

21521911512

 گورک خوَْری اظالهی ایراى

20

 دثیرخبًِ ظتبد هجبرزُ ثب هَاد هخذر
ًْ بد ریبظت خوَْری
 دثیرخبًِ ّیئت ػبلی گسیٌػ
 ظتبد هرکسی قبچب کبال ٍ ارز
 ظبزهبى ّذفوٌذی یبراًِّب
51

هحوذرضب
تَاًب

21521911525

 هرکس اهَر هٌبعق آزاد تدبری -ـٌؼتی ٍ ٍیصُ اقتفبدی
 فرٌّگعتبى زثبى ٍ ادة فبرظی
 فرٌّگعتبى ػلَم پسؼکی
 فرٌّگعتبى ػلَم
 فرٌّگعتبى ٌّر
 ظتبد اهرثِهؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر
 هرکس هلی رقبثت
ٍ زارت کؽَر
 اظتبًذاریّب ،فرهبًذاریّب ٍ ثخؽذاریّب
 ظبزهبى ؼْرداریّب ٍ دّیبریّبی کؽَر

اؼرف
53

العبدات

21521911101

 ظبزهبى هذیریت ثحراى
 ظبزهبى ثجتاحَال کؽَر
 ظبزهبى ثرًبهٍِثَدخِ کؽَر

اردظتبًی

 ظبزهبى اداری ٍ اظتخذاهی کؽَر
 ظبزهبى هذیریت ٍ ثرًبهِریسی اظتبىّب
ٍ زارت ٍرزغ ٍ خَاًبى ٍ دظتگبُّبی ٍاثعتِ
 ظبزهبى هیراث فرٌّگی ،ـٌبیغدظتی ٍ گردؼگری ٍ
ظؼیذُ
فرٍتي
54

(اؼرف
العبدات
اردظتبًی)

دظتگبُّبی ٍاثعتِ

215219111503
()11585351161

ٍ زارت ثْذاؼت ،درهبى ٍ آهَزغ پسؼکی
 داًؽگبُّبی ػلَم پسؼکی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی
 ظبزهبى اًتقبل خَى ایراى
 ظبزهبى غکا ٍ دارٍ
ٍ زارت اهَر خبرخِ

22
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