بسوِ تعالی

فشم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجشاییضویوِ 1
 -1عٌَاى خذهت:طذٍس سٍادیذ ٍسٍد ٍ پشٍاًِ کبس اتجبع خبسجی

 -2شٌبسِ خذهت

ًبم دستگبُ اجشاییٍ :صاست تعبٍى ،کبس ٍ سفبُ اجتوبعی – اداسُ کل اشتغبل اتجبع خبسجی
ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست تعبٍى ،کبس ٍ سفبُ اجتوبعی

 -4هشخظبت خذهت

ششح خذهت
ًَع خذهت

خذهت ثِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت ثِ کست ٍ کبس()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب:

حبکویتی
سٍستبیی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
کست ٍ کبس
ثجت هبلکیت
تبهیي اجتوبعی
آهَصش سالهت هبلیبت
تَلذ
ثبصًشستگی هذاسک ٍ گَاّیٌبهْْب
سبیش
ٍفبت
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخض
فشاسسیذى صهبًی هشخض
تقبضبی گیشًذُ خذهت
سبیش... :
تشخیض دستگبُ
اتجبع
خبسجی :فشهبعالعبتتکویلی،اعالعبتفشدی،اعالعبتشغلی،کپیگزسًبهْکْوْشسٍادیذٍسٍدثبحقکبسدسآًذسجگشدیذّبست.
ًبهْذسخَاستکبسفشهبثشایظذٍسپشٍاًْکبس،هذاسکوَسدًیبصدیگشثشاسبسشغلتجعْذسخَاستویشَد .کپیشٍصًبهْشسویَ.....
سٍادیذ :فشهبعالعبتتکویلی،اعالعبتشغلیَفشدی.
ًبهْذسخَاستکبسفشهبهجٌیجشاستفبدّبصخذهبتتجعْخبسجی،کپیگزسًبهْذسطَستحضَسدسایشاى،هذاسکوَسدًیبصدیگشثشاسبسشغل
تجعْوشخظویشَد .دسخظَطبتجبعذاسایْوسشایشاًی( کپیپشٍاًْضًبشَییبصٍصاستکشَسٍشٌبسٌبهْْوسشایشاًی )
هبدُ  120الی  ٍ 129هبدُ  181قبًَى کبس ج .م .ا.
هبدُ  1الی  17آئیي ًبهِ اجشایی هبدُ  129قبًَى کبس ج .م .ا.
هبدُ  38قبًَى ٍطَل ثشخی اص دسآهذّبی دٍلت ٍ هظشف آى دس هَاسد هعیي

ًحَُ آغبص خذهت
هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت

قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی

 -5جضییبت خذهت

طذٍس پشٍاًِ کبس ثشای اتجبع خبسج حست دسخَاست کبسفشهبی آًْب

آهبس تعذاد خذهت گیشًذگبى
هتَسظ هذتضهبًبسایِ خذهت:
تَاتش
تعذادثبس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

کبسفشهبی اتجبع خبسجی

ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

تظذی گشی
استبًی

فظل
هبُ
 . . .خذهت گیشًذگبًذس:
اتجبع خبسجی  7سٍص اداسی ،سٍادیذ  16سٍص اداسی
یکجبس ثشای ّویشِ
هجلغ(هجبلغ)

سبل
 . . .ثبس دس:

شوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی

هبُ

فظل

سبل

پشداخت ثظَست الکتشًٍیک

2875000

(اتجبع خبسجی) /http://eakh.mcls.gov.ir
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس طَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى :سبهبًِ اشتغبل اتجبع خبسجی
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
الکتشًٍیکی
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سسبًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس طَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ
یب استجبط ثب دیگش
دستگبُ ّب )
دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ًبم دستگبُ دیگش

اداسُ کل اهَس کٌسَلی
ٍصاست اهَس خبسجِ

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

تبییذیِ اعالعبت
پشًٍذُ هتقبضی

استعالم الکتشًٍیکی اگشاستعالهغیشالکتشًٍیکیبست،
هجلغ
استعالم تَسظ:
(دسطَست
پشداخت
ّضیٌِ)
ثشخظ
online
دستْبی
()Batch

-8استجبعخذهتجبسبیش
دستگبّْبی دیگش(اتجبع
خبسجی)

ثشخظ
online

 -7استجبعخذهتجبسبیشسبهبًْْب (ثبًکْبی
اعالعبتی) دسدستگبُ

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیشخَاى:
عٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اطبلت فشد
هلی
جْت احشاص اطبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّبی هَسدتجبدل
غیش
الکتشًٍیکی
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

دستْبی
()Batch

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اطبلت فشد
هلی
جْت احشاص اطبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیشخَاى:
عٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اطبلت فشد
هلی
جْت احشاص اطبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستگبُ
هشاجعْکٌٌذُ

دستگبُ
هشاجعْکٌٌذُ
دستگبُ
هشاجعْکٌٌذُ

 -9عٌبٍیي فشایٌذّبی
خذهت(اتجبع خبسجی)

-3شوبسّگزاسیَثجتوذاسکذسسایبًِ
 -4ثشسسیذسخَاستْبٍطذٍسپشٍاًْکبس تَسظ اداسّشٍادیذٍپشٍاًْکبس
 -5هْش ٍ اهضبء پشٍاًِ تَسظ هذیشیت ٍ تحَیل آى ثِ کبسفشهب ثب اخز سسیذ

 -9عٌبٍیي فشایٌذّبی
خذهت(سٍادیذ)

 -1اسائْذسخَاستکتجی طذٍس پشٍاًِ کبس ٍ هذاسک الصم تَسظ ًوبیٌذُ کبسفشهب ثِ ٍاحذ هشثَعِ
-2ثشسسیبٍلیِ دسخَاستَهذاسکَپبسافأًذسطَستتکویل

 -1اسائْذسخَاستکتجی ٍ هذاسک الصم تَسظ ًوبیٌذُ کبسفشهب ثِ ٍاحذ هشثَعِ
 -2ثشسسیبٍلیِ دسخَاستَهذاسکَپبسافأًذسطَستتکویل
 -3شوبسّگزاسیَثجتوذاسکذسسایبًِ
 -4استعالم طالحیت ٍ ثشسسی دسخَاست تَسظ کبسشٌبس اداسّشٍادیذٍپشٍاًْکبس ٍ اسسبل آى دستِ اص دسخَاستْبیی کِ ًیبص ثِ هظَثِ ّیئت فٌی
اشتغبل اتجبع خبسجی داسًذ
 -5طذٍس ثشگِ سٍادیذ ٍسٍد ثب حق کبس ٍ اسسبل آى ثِ دفتش هذیشیت جْت هْش ٍ اهضبء
 -6ثجت ٍ طذٍس ثشگِ سٍادیذ ٍسٍد ثب حق کبس تَسظ دثیشخبًِ ٍ اسسبل آى ثِ اداسُ کل اهَس کٌسَل ٍصاست اهَس خبسجِ

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت
مدیزکل اشتغبل اتببع
خبرجی

ببیگبوی

ادارٌ وظبرت بز استبوُب

ادارٌ ريادید ي پزياوٍ کبر

ياحد يريد اطالعبت

متقبضی

دبیزخبوٍ

ياحد تحًیل مدارک

شمبرٌ گذاری ي ثبت
مدارک در رایبوٍ

تحًیل مدارک بٍ
ومبیىدٌ کبرفزمب

ارائٍ درخًاست
کتبی

بزرسی درخًاست ي
مدارک ي پبراف آن در
صًرت تکمیل

تکمیل فزمُب ي
تُیٍ مدارک السم ي
تحًیل بٍ ياحد
مزبًطٍ

فزآی صدير ريادی
يريد بب حق کبر
اتببع خبرجی

ارجبع درخًاست َب اس
طزیق رایبوٍ بٍ
کبرشىبس مزبًطٍ

يريد اطالعبت ي ارسبل
درخًاست اس طزیق
رایبوٍ

بزرسی درخًاست َب
ي صدير پزياوٍ کبر

آیب مدارک کبمل است؟
No

Yes
تبئید وُبیی
پزياوٍ کبر اتببع خبرجی
ثبت آمبر سبلیبوٍ
در رایبوٍ

ببیگبوی دائم

ببیگبوی

حزاست

مدیزکل اشتغبل اتببع
خبرجی

َیبت فىی اشتغبل

ادارٌ وظبرت بز استبوُب

ادارٌ َمبَىگی امًر اشتغبل
اتببع خبرجی

ادارٌ ريادید ي پزياوٍ کبر

ياحد يريد اطالعبت

دبیزخبوٍ

متقبضی  -کبرفزمب یب
ومبیىدٌ کبرفزمب

ياحد تحًیل مدارک

ارجبع پزيودٌ بٍ
قسمت آمبر جُت
ثبت سبلیبوٍ
تًسط مسئًل آمبر

ببیگبوی دائم
پزيودٌ

صدير ريادید يريد بب حق
کبر ،تمدید ي تجدید
پزياوٍ کبر

تبئید وُبیی

No
مًافقت
Yes

بزرسی درخًاست َب ي
ارسبل آن بٍ َیبت فىی

بزرسی درخًاستُب ي
اعالم وظز وُبیی

ببسرسی اس مًقعیت
کبربزی محل کبر
تبعٍ خبرجی ي تُیٍ
گشارش تًسط
ببسرسیه بزاسبس
چک لیست
ببسرسی

ارجبع درخًاست َب اس
طزیق رایبوٍ بٍ
کبرشىبس مزبًطٍ

بزرسی درخًاست َب
ي ارسبل آن بٍ ياحد
ببسرسی

يريد اطالعبت در
سبمبوٍ اشتغبل
اتببع خبرجی ي ارسبل
درخًاست اس طزیق
رایبوٍ

تحًیل مدارک بٍ
ومبیىدٌ کبرفزمب

ارائٍ درخًاست
کتبی

شمبرٌ گذاری ي ثبت
مدارک در رایبوٍ

بزرسی درخًاست ي
مدارک ي پبراف آن در
صًرت تکمیل

تکمیل فزمُب ي
تُیٍ مدارک السم ي
تحًیل بٍ ياحد
مزبًطٍ

آیب مدارک کبمل است؟
استعالم صالحیت
ي تبئید صالحیت
تبعٍ

Yes

No

ًبهًَبهخبًَادگیتکویلکٌٌذّفشم:

تلفي:

پستبلکتشًٍیک:

ٍاحذهشثَط:

هجَص  :کلیِ هَاسدی کِ فعبلیت اشخبص حقیقی ٍ حقَقی هٌَط ثِ ؤخز هجَص اعن اص گَاّی ،پشٍاًِ ،جَاص ،استعالم یب
هَافقت ٍ هَاسد هشبثِ آى اص دستگبّْبی اجشائی هی ثبشذ.

لیست اطالعات هجَصّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی دس ٍصاستخاًِ /ساصهاى ......

سدیف

حقیقی

حقَقی

دٍلتی

اختصاصی

هشتشک *

هبدُ  120الی ٍ 129
هبدُ  181قبًَى کبس ج .العاتفشدی،اطالعاتشغل
ی،کپیگزسًاهْکْوْشس
م .ا.
ٍادیذٍسٍدباحقکاسدسآى
هبدُ  1الی  17آئیي
دسجگشدیذّاست.
ًبهِ اجشایی هبدُ 129
ًاهْذسخَاستکاسفشها
قبًَى کبس ج .م .ا.
بشایصذٍسپشٍاًْکاس،هذ
هبدُ  38قبًَى ٍطَل
اسکوَسدًیاصدیگشبشاسا
ثشخی اص دسآهذّبی
سشغلتبعْذسخَاستوی
دٍلت ٍ هظشف آى دس
شَد.
هَاسد هعیي
کپیشٍصًاهْشسویَ.....

(سٍص /ساعت)
الکتشًٍیکی

صذٍس(اتباع خاسجی)

هذت اعتباس

آییي ًاهِ)

هجَص

فشآیٌذ هجَص

(هصَبِ ،بخشٌاهِ،

(سیال)

صذٍس

ًاظش

فشآیٌذ هجَص

غیش الکتشًٍیکی

پشٍاًِ کاس اتباع خاسجی

هذاسک هَسد ًیاص

فشآیٌذ

هشاجع

صهاى تقشیبی

تَضیحات

عٌَاى هجَص

ًَع هجَص

هستٌذات قاًًَی

ّضیٌِ

هتقاضی هجَص

فشم شواسُ یک

فشهاطالعاتتکویلی،اط

1

2875000





7سٍصاداسی





فشهاطالعاتتکویلی،اط
العاتشغلیَفشدی.

هبدُ  120الی ٍ 129
هبدُ  181قبًَى کبس ج.
بٌیبشاستفادّاصخذهاتت
م .ا.
بعْخاسجی،کپیگزسًاهِ
هبدُ  1الی  17آئیي
دسصَستحضَسدسایشاى،
ًبهِ اجشایی هبدُ 129
هذاسکوَسدًیاصدیگشبشا
ساسشغلتبعْوشخصن
قبًَى کبس ج .م .ا.
یشَد.
هبدُ  38قبًَى ٍطَل
دسخصَصاتباعذاسایْن
ثشخی اص دسآهذّبی
سشایشاًی(
دٍلت ٍ هظشف آى دس
کپیپشٍاًْضًاشَییاصٍصاس
هَاسد هعیي
ًاهْذسخَاستکاسفشهام

صذٍس(سٍادیذ)

2

هجَص ٍسٍد اتباع خاسجی

تکشَسٍشٌاسٌاهْْن
سشایشاًی )

3

اصالح

4

لغَ

* اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هشتشک ثب دیگش دستگبُ ّب ٍ ًیبصهٌذ تجبدل دادُ ثب آًْب است ،فشم شوبسُ ً 2یضتکویل شَد





16سٍصاداسی

 

فشم شواسُ دٍ
فشآیٌذ هجَص

ًَع فشآیٌذ
صهاى اًجام
سدیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَاسد

سایش

استعالم
با رکش

***

هذاسک هَسد
ًیاص

ًام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** ًبم استعالم دس تَضیحبت دسج شَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سبیش هی ثبشذ اعالعبت آى دس تَضیحبت دسج شَد

هذت اعتباس

ّضیٌِ

کاس

(سیال)

(سٍص/
ساعت)

الکتشًٍیکی

غیش
الکتشًٍیکی

تَضیحات

