شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :اًتقال پشًٍذُ ضٌاسایی اتثاع خاسجی دس داخل استاى

ًام دستگاُ اجشایی :استاًذاسی  -اداسُ کل اهَس اتثاع ٍ هْاجشیي خاسجی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست کطَس

 -4هطخصات خذهت

ضشح خذهت

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

ًحَُ آغاص خذهت

اتثاع خاسجی داسًذُ کاست آهایص هؼتثش
تصذی گشی
استاًی

هٌغقِ ای
سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تاسیسات ضْشی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًطستگی

هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هطخص

تطخیص دستگاُ

سایش... :

آهَصش

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

دستَسالؼول جاهغ اجشایی داسًذگاى کاست آهایص

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

فصل

 10خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

سٍستایی
ثثت هالکیت
ٍفات

سایش

سخذاد سٍیذادی هطخص

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

تَاتش

ضْشی
تاهیي اجتواػی

تقاضای کتثی  -اسائِ اصل هذاسک ضٌاسایی  -فیص ٍاسیضی

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

پس اص اخز تقاضای اًتقال اتثاع خاسجی ساکي دس استاى  ،تشسسی الصم اًجام ٍ دس صَست هَافقت هذیشکل اتثاع
خاسجی استاى ،کذ خاًَاس ( تشاساس ضْش هحل سکًَت جذیذ) تثؼِ خاسجی اصالح ٍ پس اص ثثت دس ًشم افضاس ًجَا
هذاسک ضٌاسایی کل خاًَاس اتغال ٍ تشای آًاى تشگِ تشدد  90سٍصُ ( تشگِ اصالحات ٍ تغییشات) تا کذ خاًَاس جذیذ
صادس ٍ تحَیل هی گشدد.
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

سال

یک هاُ
یکثاس تشای ّویطِ

تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی

 2تاس

ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 150000سیال تِ اصای ّش ًفش

هثلغ(هثالغ)

 . . .تاس دس:
ضواسُ حساب (ّای) تاًکی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

2171134756001

www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :تحَیل هذسک تِ تثؼِ
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
ضْشستاًی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت
تا سایش
دستگاّْای
دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا
سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالػاتی)
دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ًام دستگاُ دیگش

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیى هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :اسائِ تقاضا
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی) ًشم افضاس ًجَا  -فشصیي
پست الکتشًٍیک

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

 -1اسائِ تقاضای کتثی تَسظ تثؼِ خاسجی ( هتقاضی)
 -2اخز ٍ تشسسی دسخَاست تَسظ کاسضٌاس هشتَعِ
 -3اػالم ًظشیِ ( هَافقت یا ػذم هَاقفت) هذیشکل اتثاع استاى
 -4دس صَست هَافقت  ،اصالح کذ خاًَاس هحل سکًَت (جذیذ) خاًَاس دس ًشم افضاس ًجَا
-5اصالح اعالػات هٌذسج دس پشًٍذُ ضٌاسایی ( کذ خاًَاس ٍ کذ ضٌاسایی)
 -6اتغال هذسک ضٌاسایی خاًَاس
 -7صذٍس تشگِ تشدد  90سٍصُ ( اصالحات ٍ تغییشات) ٍ تحَیل تِ هتقاضی
 -8هؼشفی جْت صذٍس کاست آهایص
ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
اسائِ تقاضای کتثی تَسظ
تثؼِ

تشسسی دسخَاست هتقاضی

ػذم هَافقت

هَافقت هذیشکل اتثاع

اصالح کذ خاًَاس دس ًشم افضاس ٍیژُ

اػالم ًتیجِ تِ هتقاضی

اتثاع خاسجی

اصالح کذخاًَاس ٍ ضٌاسایی
دس پشًٍذُ خاًَاس

اتغال هذاسک ضٌاسایی کل
خاًَاس

صذٍس تشگِ تشدد  90سٍصُ

هؼشفی جْت صذٍس

دس استاى

کاست آهایص

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذ هشتَط:

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......

َسیىٍ

ردیف

مجًز
حقیقی

حقًقی

ديلتی

اختصاصی

مشترک *

صذير

150000

*

*

تمذیذ

150000

*

*

اصالح
لغً

300000

*

*

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشک تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتکویل ضَد

يزارت کشًر

ياریسی

يزارت کشًر

4

کارت آمایش

ريز قبلی  -فیش

یکسالٍ

 2ماٌ

3

اجرائی داروذگان

اصل برگٍ تردد 90

يزارت کشًر

تغییرات)

دستًرالعمل جامع

ياریسی

ادارٌ کل اتباع

داخل استان ( اصالحات ي

کارت آمایش

 1ريز

2

برگٍ تردد بیه شُری-

اجرائی داروذگان

ريز قبلی  -فیش

 90ريز

ادارٌ کل اتباع

دستًرالعمل جامع

اصل برگٍ تردد 90

ادارٌ کل اتباع

کارت آمایش

ياریسی

یک ماٌ

اجرائی داروذگان

مبذا – ارائٍ فیش

 90ريز

الکتريویکی

1

دستًرالعمل جامع

اصل پريوذٌ شىاسایی -
برگٍ تردد اوتقالی استان

(ريز /ساعت)

*

*

*

غیر الکتريویکی

مذت اعتبار

آییه وامٍ)

(ریال)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

متقاضی مجًز

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی

فرآیىذ مجًز

عىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

فرم شمارٌ یک

*

*

*

فرم شمارٌ دي
فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

عىًان دستگاٌ استعالم
شًوذٌ

مذارک مًرد

مًارد

سایر

استعالم

***

ویاز

با رکر
وام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج ضَد

مذت اعتبار

َسیىٍ

کار

(ریال)

(ريز/
ساعت)

الکتريویکی

غیر
الکتريویکی

تًضیحات

