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 4از  1صفحه                   امضاء و اثر انگشت

  .) فرمائيدلطفاً قبل از تسليم پيشنهاد خود ، برگ شرايط فراخوان را به دقت مطالعه(
 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و رئيس كارگروه 1/9/1390مورخ  109751/19/100/90به استناد مجوز شماره 

دولت و بخش عمومي دفاتر پيشخوان خدمات راهبري رگروه كادولت و بخش عمومي غير دولتي كشور  ، دفاتر پيشخوان خدمات راهبري 
، به شرح جدول فارسدر نظر دارد به منظور توسعه و گسترش متوازن دفاتر پيشخوان خدمات در سطح استان فارس استان غير دولتي 

  . و بر اساس شرايط زير اقدام به اعطاي پروانه دفتر پيشخوان خدمات نمايد1شماره 
 كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي اينترنتيان واجد شرايط بايد با مراجعه به پايگاه  لذا كليه متقاضي

ـ     www.dpfars.irاستان فارس به آدرس      ه همـراه  فرم ثبت نام در فراخوان را دريافت، تكميل و پس از مطالعه دقيق شـرايط فراخـوان ب
 اداره كـل پـست   – خيابان پـست  – بلوار مدرس -شيرازمدارك مورد نياز فقط از طريق پست پيشتاز به دبيرخانه كارگروه به نشاني            

  .ارسال نمايند 7155615555 دبيرخانه كارگروه دفاتر پيشخوان استان فارس كد پستي ده رقمي -استان فارس 
   

  مهلت ثبت نام در فراخوان
 نسبت به ارسال مدارك مورد نياز از 15/7/91مورخ  و حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 25/6/91  شنبه مورخ د از تاريخمتقاضيان باي

بديهي است به مداركي كه بعد از تاريخ فوق تحويل پست شده باشد به هيچ عنوان . طريق پست پيشتاز به نشاني دبيرخانه اقدام نمايند
  .ترتيب اثر داده نخواهد شد

   
  ) فقط اشخاص حقيقي( ط اوليه متقاضي شراي     .1

   داراي تابعيت ايراني،-1-1
   تدين به دين مبين اسالم يا ساير اديان رسمي كشور،-1-2
    داشتن اهليت قانوني و نداشتن پيشينه كيفري و عدم اشتهار به فساد منجر به محروميت از حقوق اجتماعي و اعتياد به مواد مخدر-1-3
   و نداشتن عضويت در گروهك هاي غير قانوني،)ت هاي فردي توسط مراجع ذيصالح بعد از موافقت اصولي استانارائه تاييد صالحي( 
 سال سابقه كارشناسي كاربردي 10و يا حداقل   داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري-1-4
   ، براي بازنشستگان در دستگاههاي دولتي) براساس حكم كارگزيني (
   دارا بودن گواهي انجام خدمت وظيفه يا معافيت از انجام آن براي افراد ذكور،-1-5
  ،  زمان فراخوانتامتوالي به مدت حداقل دو سال  سكونت در شهر مورد نظر براي ايجاد دفتر-1-6
حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و نيرو ها مي بايست داراي اين ( توانايي جسمي و مالي و امكان تأمين نيروي انساني مورد نياز دفتر -1-7

  ،)  باشندICDL مسلط به مهارتهاي هفت گانه 
 دريافت كرده باشد و يا حداقل ...)كسب ، بهره برداري و (فعاليتپروانه يا هرگونه  متقاضي نبايد قبالًً پروانه دفتر پيشخوان خدمات و -1-8

  يلي به جز تخلف گذشته باشد،پنج سال از لغو پروانه قبلي بنا به دال
به صورت (با رعايت قوانين و مقررات جاري و نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي  عدم اشتغال در دستگاه ها و ادارات دولتي -1-9

  ،)رسمي، پيماني، قراردادي و خريد خدمت
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ا اطالعات داده شده خالف واقع است، از صدور پروانه  در صورتي كه در هر زماني ثابت شود اسناد و مدارك ارائه شده جعلي و ي: 1تذكر
  . و با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد گرديدجلو گيري شده و يا پروانه صادره لغو خواهد شد

   
  شرايط پروانه صادره . 2
   سال از تاريخ صدور پروانه،5 عدم امكان انتقال امتياز پروانه به شخص ديگر تا حداقل -2-1
  اعالم شده در فراخوان،محدوده امكان جابجايي مكان دفتر به خارج از شهر و يا  عدم -2-2
 موجود در پايگاه اينترنتي(آئين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت  دارنده پروانه از هر حيث تابع شرايط -2-3

 و آيين نامه ها ، ) www.dpfars.irتي استان فارس به آدرس كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دول
 سازمان تنظيم مقررات –وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (دستورالعمل ها ، ضوابط و معيارهاي فني ابالغي از سوي مرجع صدور پروانه 

  .اتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي كشور و استان مي باشدو كارگروه راهبري دف) و ارتباطات راديوئي 
را به بعد از صدور پروانه به نام متقاضي ، وي استان  كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي   :2تذكر 

) ارائه دهنده خدمات ديگر دستگاههاي اجرايي استان(و مجري درگاه خدمات الكترونيك دفاتر پيشخوانتامين كنندگان اصلي خدمات 
عقد قرارداد با آنان تابع شرايط و ضوابط دستگاه تامين كننده خدمت مي ليكن  ،جهت عقد قرارداد و دريافت خدمت معرفي مي نمايد

  . فاتر پيشخوان نخواهد داشتباشد و در اين رابطه كارگروه استاني هيچگونه تعهد و مسئوليتي در زمينه واگذاري كليه خدمات به د
   

  شرايط اوليه مكان مورد نظر براي تاسيس دفتر . 3
در طبقه همكف يا اول  ترجيحاً متر مربع به صورت يكپارچه 50 مكان پيشنهادي براي ايجاد دفتر بايد حداقل داراي مساحتي برابر -3-1

  بوده و داراي كاربري مجاز باشد،
  . مورد تقاضا مي باشد، شهرداري شهراز مكان مورد نظر جهت تاسيس دفتر پيشخوان خدمات دولت  مرجع تعيين كاربري مج :3 تذكر

 براي اطالع از حداقل تجهيزات عمومي و تخصصي مورد نياز دفتر به پيوست شماره يك آئين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر -3-2
 راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي استان فارس  كارگروهپايگاه اينترنتيموجود در (پيشخوان خدمات دولت 

  ،)مراجعه شود www.dpfars.irبه آدرس 
به استثناي مجتمع هاي اداري و تجاري كه داراي سرويس بهداشتي متمركز ( محل معرفي شده بايد داراي سرويس بهداشتي باشد -3-3 

  ،)هستند
   مكان پيشنهادي بايد مورد تأئيد اداره اماكن نيروي انتظامي قرار گيرد،-3-4
 روز از تاريخ صدور موافقت نامه 15قاضي بايد حداكثر ظرف مدت  در صورت صدور موافقت اصولي از دبيرخانه كارگروه استاني، مت-3-5

 روز 15در صورت عدم تاييد مكان اول توسط كارگروه، متقاضي بايد ظرف مدت . نسبت به معرفي مكان دفتر با مشخصات فوق اقدام نمايد
امتياز دفتر به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار خواهد در غير اينصورت . نسبت به معرفي مكان دوم اقدام و تاييديه كارگروه را دريافت نمايد

  .شد
  . اجازه درخواست تاسيس دفتر پيشخوان خدمات دولت خواهد داشت ، هر متقاضي تنها جهت يك كد محل-3-6
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از چرخه متقاضي  ي بديهي است در صورت دريافت درخواست بيش از يك كد محل  توسط يك متقاضي ، كليه درخواست ها :4 تذكر
  .ررسي خارج خواهد گرديد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشتب
   
  مدارك مورد نياز. 4
  ،)فرم بايد به صورت خوانا تكميل شود و تمامي اطالعات خواسته شده ارائه شود( فرم تكميل شده ثبت نام -4-1
   تصوير تمامي صفحات شناسنامه ،-4-2
  ،) دوطرف(تصوير كارت ملي -4-3
 سال سابقه كارشناسي كاربردي 10و يا حداقل  كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريحداقل مدرك تحصيلي  ر تصوي-4-4
  ، براي بازنشستگان  در دستگاههاي دولتي) براساس حكم كارگزيني (
  ،) دوطرف( تصوير كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت از انجام آن براي افراد ذكور-4-5
  ،پشت نويسي شده با پس زمينه سفيد ، كه در سال جاري گرفته شده باشد  متقاضي 4x3قطعه عكس رنگي چهار -4-6
  شهدا، جانبازان، ايثارگران و آزادگان،معظم  معتبر از مراجع ذيصالح براي خانواده اصل گواهي -4-7
  ،) اجاره نامه معتبر ياپي سند مالكيتك(در شهر مورد تقاضا دائم و متوالي سكونت  دو سال گواهي معتبر دال بر-4-8
   ، )اختياري جهت كسب امتياز ( متقاضي از مراكز معتبرICDL تصوير گواهي طي نمودن مهارتهاي هفت گانه -4-9
   ، ) اختياري جهت كسب امتياز( حداكثر در دو صفحهمتقاضي مرتبط با فعاليت دردفاتر پيشخوان كاري تايپ شده سوابق  -4-10
كـه متقاضـي در     ) فـارس  اسـتان     غيـر دولتـي    اعطاي پروانه دفتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي        (فراخوان   كامل اين    متن -4-11

   پايين كليه صفحات آن  را امضاء و اثر انگشت زده باشد،"قرائت گرديد و تماماً مورد تاييد است "قسمت 
  ،) اختياري جهت كسب امتياز( )كد محل(تصوير سند مالكيت ملك در محدوده مورد تقاضا-4-12
به نام انجمن صنفي دفاتر  بانك ملي شعبه كوثر 0106693706009 ريال به حساب شماره 000/300 اصل فيش واريزي به مبلغ -4-13

الزم به ذكر است اين مبلغ قابل  ( بابت هزينه هاي برگزاري آزمون و ساير فرآيندهاي فرآخوان فارسپيشخوان خدمات دولت استان 
  ،)رگشت نيستب
 جهت مورد نياز را اصل كليه مدارك  ملزم خواهد بود كه شرايط اوليه جهت تاسيس دفتر را كسب نمايد ،ي متقاضي كهدر صورت : 5 تذكر 

  . ارائه نمايد انطباق با  مدارك ارسالي 
  
  نحوه امتياز بندي متقاضيان و صدور موافقت اصولي. 5

 فارسدفاتر پيشخوان خدمات استان راهبري توسط كارگروه  2مطابق جدول شماره وابط تعيين شده ضبر اساس  و بعد از آزمون متقاضيان 
  . رتبه بندي شده و به نفرات حائز حداكثر امتياز در هر كد محل، موافقت اصولي داده مي شود

 نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان  آيين2خانواده معظم شهداء ، جانبازان و ايثارگران به استناد بند د پيوست شماره   :6 تذكر 
  .خدمات دولت داراي اولويت در زمان صدور پروانه خواهند بود 

 تعهد محضري گرفته 2-2 و 1-2 جهت  بند هاي  موافقت اصولي استان در صورت كسب كليه شرايط توسط متقاضي و قبل از   :7تذكر 
  .خواهد شد
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 و عدم شركت در آزمون انصراف از درخواست اعطاي پروانه دفتر پيشخوان  متقاضيان ضروري استشركت در آزمون براي كليه  :8تذكر 
  .تلقي خواهد شد

  
  برگزاري آزمون. 6

متقاضيان واجدالشرايط براي شركت در اسامي ،  پس از دريافت مدارك كليه متقاضيان از طريق پست پيشتاز و انجام بررسي هاي الزم
و ساير اطالعات كارت ورود به جلسه، منابع آزمون، تعداد سئواالت و همچنين زمان و مكان برگزاري آزمون ، چگونگي دريافت  آزمون

 كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي استان فارس به آدرس پايگاه اطالع رسانياز طريق ضروري 
www.dpfars.ir   اعالم خواهد شد  .  

   
تا كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند " قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور 46 هرچند مطابق پاراگراف دوم بند ج ماده : تذكر مهم

پايان برنامه، كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت 
پيشنهاد مي گردد قبل از اينكه اقدام  ليكن ".شود، واگذار كنند ردولتي اعم از خصوصي يا تعاوني ايجاد و مديريت ميكه توسط بخشهاي غي

از همه مهمتر  فراخوان نماييد نسبت به ارزيابي مسائل مرتبط در حوزه ارائه خدمت ، نيروي انساني ، مكان و شركت دربه ثبت نام جهت 
در   به وي ، تا در صورت موافقت اصولي استان با اعطاي پروانهانجامبررسيهاي الزم توسط متقاضي ه برگشت سرمايتوجيه اقتصادي و 

  .مواجه نگرددبعد با مشكل اجرايي فرآيندهاي 
  



 3از  1صفحه 

 

  1جدول شماره 
  )بجز شيراز(حوزه شهرستانهاي استان فارس ليست محل هاي مورد نياز در

  آدرس دقيق  شهرنام   كد محل  رديف
  حد فاصل چهار راه مدرس و ميدان انقالب  آباده  1-1- 1   - 1
  محدوده بلوار شهيد بهشتي و شهرك پرديس و مسكن مهر  صغاد  2-2- 1   - 2
  و شهيد مطهري محدوده خيابان شهدا  ايزد خواست  3-3- 1   -3
  بلوار قائم حد فاصل ميدان معلم تا پارك آبشار  استهبان  1-4- 2   - 4
5 -   2 -2-5  

  استهبان  
حد فاصل چهار راه ابوذر تا امامزاده  -خيابان شهيد فقيهي

حد فاصل امامزاده بر المراد تا  –خيابان امامزاده (برالمراد يا
  )ميدان امام خميني

  )ع(ن امام حسين ابتدا تا انتهاي خيابا  ايج  3-6- 2   - 6
  بلوار دانشگاه ازاد اسالمي  ارسنجان  3-1-7   -7
  شهرك قدس   اقليد  1-8- 4   -8
  بلوار كشاورز  اقليد  2-9- 4   - 9

  خيابان شهيد صدر  سده  3-10- 4   - 10
  بولوار شورا - شهرك ولي عصر  بوانات  11- 1- 5   -11
  )ره(بلوار امام خميني  سعادت شهر  1-12- 6   - 12
  خيابان ولي عصر  جهرم  13- 7-1   - 13
  شهرك شهيد سحر خيز  جهرم  14- 7-2   - 14
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  تحصيلي رشته  3
  )10سقف امتياز(

مپيوتر ، مديريت دولتي ،كا و اطالعات فناوري  :مرتبط
 رياضي ، اقتصاد ، برق ، مديريت بازرگاني ، مديريت مالي ، 

  )بازاريابي  بانكداري ، صنايع، حسابداري ،
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مديريت منابع انساني ،   اداري، علوم( مرتبط نيمه
  5  )شناسي جامعه روانشناسي ، حقوق ، اجتماعي ،
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  شرايط سني  5
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  3 سال60تاسال40

6  
 ايثارگران
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، همسر و )فرزند ، همسر ، پدر و مادر(ءشهدامعظمخانواده
  20  ترباالو % 50 جانبازانفرزندان 

، آزادگـان   و همسر و فرزندانشـان  %49تا%25جانبازان
  )ماه اسارت 6بيش از (
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ماه 6(سايرايثارگران،%25جانبازان تاهمسر و فرزندان
، برادر و خواهر شهيدان ، آزادگان ) سابقه جبهه داوطلبانه

  )ماه اسارت 6كمتر از (
10  

  5/3  )مهارتهاي هفت گانه( ICDLداشتن گواهي  7

  5/4  سوابق كاري مرتبط  8

  10  )مجازمطابق شرايط آيين نامه و فراخوان و داراي كاربري ( يا سرقفلي مالكيت مكان  9

  100  : متيازاتجمع ا



   1391، سال فارسثبت نام شركت در فراخوان تاسيس دفتر پيشخوان خدمات دولت استان فرم 
  

 :كامل خود را در جدول زير درج نمائيدمشخصات -1
  :كد ملي  :نام پدر  : نام خانوادگي  : نام

  :محل سكونت  مجرد             متاهل         : وضعيت تاهل  مرد            زن :  جنسيت
                              :محل صدور شناسنامه   /    /   :            تاريخ تولد   :شماره شناسنامه

  :تلفن تماس  :تابعيت   :دين و مذهب  
  ......)............ده سال سابقه كارشناسي در دستگاه (           كارشناسي ارشد         دكتري        كارشناسي :مدرك تحصيلي 

      :                پست الكترونيك  :محل تحصيل :                                       رشته تحصيلي

  ماه :.......... ارت آزاده با مدت اس%           49تا % 25جانباز        %70تا%50جانباز     و باالتر  %07جانباز خانواده شهيد       :  وضعيت ايثارگري 

   : مشاغل فعلي و قبلي خود را به ترتيب در جدول زير درج نمائيد - 2
  تاريخ و علت ترك شغل  تاريخ شروع محل كار  نوع شغل رديف

1        
2        
3        
4        

  
  
   :در زير درج نمائيد  1محل مورد تقاضا براي تاسيس دفتر را طبق جدول شماره  - 3

  .قاضي فقط حق ارسال يك درخواست براي يك محل را داردهر مت: توضيح
  محدوده شهر شهرستان كد محل

        
  
  

  :)الزامي(آدرس مكاتباتي متقاضي
  :ده رقمي كدپستي:                 پالك :                    كوچه:                    خيابان:                    شهر     فارساستان 

  ):الزامي(شماره تماس اضطراري:                              شماره تلفن ثابت:                                      شماره همراه
 .........چند سال در اين شهرستان ساكن هستيد؟

متقاضي صدور پروانه دفتر  ، تر پيشخوان خدمات دولتبا آگاهي كامل از شرايط فراخوان ايجاد دفا.....................................  اينجانب 
  :  بوده و متعهد به رعايت كامل مفاد فراخوان از جمله موارد زير هستممحل فوق در 

 و نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتيدستگاه ها و ادارات دولتي  عدم اشتغال در دستگاه هاي دولتي 

 داشتن تمكن مالي براي تجهيز دفتر 

 دفتر بايد داراي شرايط الزم آيين نامه باشد(اره دفتر در محل فراخوان امكان اج( 

 نداشتن منع عمومي براي فعاليتهاي اجتماعي 

  در هنگام امضاء فرم(داشتن حداقل مدرك  كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري( 

 سكونت دايمي درمحل مورد تقاضا 

 فتر بعد از راه اندازي  عدم واگذاري ، انتقال و جابجايي د 

متعهد مي گردم كه در هر زماني ثابت شود اسناد و مدارك ارائه شده جعلي و يا اطالعات داده شده خالف واقع باشد ،  "ضمنا
  .اقدام نمايد و ثبت نام به منزله گرفتن دفتر نيست )قبل يا بعد(كارگروه استاني مي تواند نسبت به ابطال تقاضا يا پروانه 

 
  ).تصويرمدارك مورد نيازپيوست گردد:                      ( تاريخ تكميل:                                    و نام خانوادگينام 

  امضاء و اثر انگشت
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