
 رسانی دستگاهفرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالع - 1جدول شماره 

 

 .(ارائه شده است) این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  شناسه خدمت مناقصات و مزایدات :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

گذارند و با اشخاص حقوقی یا  های عمومی، خرید کاال یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می مناقصه روشی است که در آن سازمانشرح خدمت: 

 .نمایند کنند، معامله می پیشنهاد میترین شرایط را  حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب

گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که  های عمومی، خرید کاال یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می مناقصه روشی است که در آن سازمان 

 .نمایند کنند، معامله می ترین شرایط را پیشنهاد می کمترین قیمت یا مناسب

گونه قراردادها  چنین رعایت اصل برابری افراد در این ها دست یافت؛ هم توان به بهترین گزینه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت میهای مناقصه  روش
این شود، در  سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معموالً در مناقصات مشاهده می چون سوق دادن شرکت کنندگان به رعایت می شود. البته معایبی هم

 .ها وجود دارد روش

 

  مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 )با توجه به مناقصه(  یک هفته خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 )ساعات مراجعه متقاضی( ساعات ارائه خدمت:

 بار 2 حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 بانکیشماره حساب )های(  مبلغ)مبالغ(

  بسته به مناقصه دارد

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 )آدرس اینترنتی خدمات جهت ارائه الکترونیکی( اینترنتی    

http://payroll.bpums.ac.ir / 

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

msi@bpums.ac.ir 

      (           با کلیک روی نماد نمایش داده شود )در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا: تلفن گویا یا مرکز تماس    

   دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه()پیوند  تلفن همراه    

        (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود) پیام کوتاه    

  دفاتر پیشخوان ارائه خدمت()لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     



 فرایند خدمت پیوست شود. )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
 

 
                              

 


