شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :سفغ تَلیف خَدسٍّای حاهل اتثاع خاسجی غیشهجاص

ًام دستگاُ اجشایی :استاًذاسی  -اداسُ ول اهَس اتثاع ٍ هْاجشیي خاسجی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست وطَس

 -4هطخػات خذهت

ضشح خذهت

پس اص تَلیف خَدسٍّای حاهل اتثاع خاسجی غیشلاًًَی تَسظ ًیشٍی اًتظاهی  ،هذاسن الصم تِ ّوشاُ هؼشفی ًاهِ تِ هٌظَس
تشسسی تِ اداسُ ول اتثاع خاسجی اسسال ٍ پس اص تشسسی ٍ هغاتمت تشاساس دستَسالؼول ّای هَجَد ًسثت تِ تطىیل جلسِ
واسگشٍُ دس صهاى هطخع ٍ اخز هػَتات الصم جْت سفغ تَلیف الذام ٍ پس اص تاییذ واسگشٍُ  ،اساهی ساًٌذگاى خَدسٍّا
جْت سفغ تَلیف تِ ًیشٍی اًتظاهی اػالم هی گشدد.

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت

حاوویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

 -5جضییات خذهت

ًحَُ آغاص خذهت

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد).

ساًٌذگاى هتخلف خَدسٍّای حاهل اتثاع خاسجی
غیشهجاص
تػذی گشی

هٌغمِ ای

ضْشی

استاًی

سالهت

هالیات

وسة ٍ واس

تاهیي اجتواػی

تاسیسات ضْشی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًطستگی

هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا

تماضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هطخع

تطخیع دستگاُ

سایش... :

آهَصش

سٍستایی
ثثت هالىیت
ٍفات

سایش

سخذاد سٍیذادی هطخع

هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت

هؼشفی ًاهِ ًاجا  -لیست اساهی ٍ تؼذاد هسافشیي غیشهجاص

لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی

* هػَتات ضَسای ػالی اهٌیت هلی وطَس دسخػَظ عشح تملیل اتثاع افغاًی غیش هجاص تا ّذف هثاسصُ تا لاچاق اًساى
*آئیي ًاهِ ًحَُ سفغ تَلیف خَدسٍ حاهل اتثاع خاسجی غیشلاًًَی هَضَع هػَتِ جلسِ هَسخ  85/6/22وویتِ اهٌیت داخلی
ی تٌذ  26عشح تملیل اتثاع افغاًی غیش هجاص
ضَسایؼالی اهٌیت هلی دس اغالح دستَس الؼول اجشای

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

ً 10فش دس:

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تیي دٍ تا ضص هاُ

تَاتش

هاُ

فػل

سال

یىثاس تشای ّویطِ

تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 . . .تاس دس:

هاُ

فػل

سال

هثلغ(هثالغ)

ضواسُ حساب (ّای) تاًىی

پشداخت تػَست الىتشًٍیه

www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس غَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس غَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى

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

-8استثاط خذهت
تا سایش
دستگاّْای
دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اغالت فشد
جْت احشاص اغالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

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

تشخظ
online

دسهشحلِ اسائِ خذهت
ًام دستگاُ دیگش

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الىتشًٍیىی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

تطىیل جلسِ تا حضَس اػضای واسگشٍُ اتثاع تیگاًِ استاى ( وویسیَى
تخػػی سفغ تَلیف خَدسٍ)

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الىتشًٍیىی اگش استؼالم غیشالىتشًٍیىی
هثلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسغَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

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

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

دستِای
()Batch

غیشالىتشًٍیىی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیى هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اغالت فشد
هلی
جْت احشاص اغالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تاروشًحَُ دستشسی) تیَهتشیه -اتَهاسیَى اداسی
پست الىتشًٍیه

دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ وٌٌذُ

اًتظاهی
اعالػات

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

دادگستشی
ٍ -1غَل هؼشفی ًاهِّای غادسُ اص سَی اًتظاهی دس خػَظ خَدسٍّای حاهل اتثاع خاسجی غیشهجاص تَلیف ضذُ
 -2تشسسی اٍلیِ ٍ هغاتمت تا آییي ًاهِ اجشایی
 -3تطىیل پشًٍذُ جْت عشح دس واسگشٍُ اتثاع تیگاًِ استاى (وویسیَى تخػػی سفغ تَلیف)

 -4تشسسی ٍ اخز هػَتات الصم اص واسگشٍُ اتثاع تیگاًِ استاى
 -5اسسال هجَص سفغ تَلیف خَدسٍ تِ پلیس اهٌیت ػوَهی اًتظاهی
ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ٍغَل هؼشفی ًاهِّای

تشسسی اٍلیِ ٍ هغاتمت تا لَاًیي

غادسُ اص سَی اًتظاهی

تطىیل پشًٍذُ جْت عشح دس واسگشٍُ
اتثاع تیگاًِ استاى

تشسسی ٍ اخز هػَتات الصم اص واسگشٍُ
اتثاع تیگاًِ

اسسال هجَص سفغ تَلیف

تِ پلیس اهٌیت ػوَهی اًتظاهی

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:

تلفي:

پست الىتشًٍیه:

ٍاحذ هشتَط:

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

َسیىٍ

ردیف

(ريز /ساػت)

مجًز
حقیقی

حقًقی

ديلتی

اختصاصی

مشترک *

الکتريویکی

غیر الکتريویکی

مذت اػتبار

آییه وامٍ)

(ریال)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

متقاضی مجًز

فرآیىذ

مراجغ

زمان تقریبی

فرآیىذ مجًز

ػىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

فرم شمارٌ یک

*
دستًرالؼمل الؼمل اجرایی

صذير

جلسٍ شًرایؼالی امىیت ملی

*

مستىذ بٍ بىذ  5مصًبٍ 258

صًرتجلسٍ تًقیف

*

1

بىذ  26طرح تقلیل اتباع
افغاوی غیرمجاز در ایران

مؼرفی وامٍ اوتظامی-

کارگريٌ
اتباع
بیگاوٍ

پس از بررسی
پريوذٌ خًدري
تًقیفی وسبت

بیه 2-6

بٍ اػمال قاوًن
ي ویس رفغ
تًقیف اقذام
می گردد.

تمذیذ

2

رفغ تًقیف خًدري

3

اصالح

4

لغً

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

فرم شمارٌ دي
فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

ػىًان دستگاٌ استؼالم
شًوذٌ

مذارک مًرد

مًارد

سایر

استؼالم

***

ویاز

مذت اػتبار

َسیىٍ

کار

(ریال)

(ريز/
ساػت)

با رکر

تًضیحات
الکتريویکی

غیر الکتريویکی

وام **
1

پلیس امىیت ػمًمی
اوتظامی

2
3

*

دادگستری

*

اطالػات

*

صًرتجلسٍ
تًقیف خًدري
مؼرفی وامٍ
تًقیف خًدري
مؼرفی وامٍ
تًقیف خًدري

4
5
6
7
8

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

 2-6ماٌ

*

ارائٍ صًرتجلسٍ ي مذارک مًرد
ویاز جُت تاییذ تًقیف خًدري
اػالم رای
ارائٍ وظر دستگاٌ مربًطٍ

