فرم اطالعات خدمت  /زیر خدمت جهت ارایه به پایگاه اطالع رسانی دستگاه
 -2شناسه خدمت 10061080000 :

عنوان خدمت  :سیستن هکاًیسُ سازهاًْای هردم ًْاد

این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریسی ارائه شده است.

نوع خدمت :
خدمت به شهروندان ) )G2C



خدمت به کسب و کار( )G2B

 خذهت بِ دیگر دستگاُ ّای دٍلتی ( )g2g

جْت تاسیس سازها ًْای هردم ًْاد (سوي ) ) )ngoهتقاضی جْت ثبت در خَاست ٍارد سیستن هکاًیسُ بِ آدرس http://www.moi.ir
شرح خدمت
نیاز

فرمهای مورد

مدارک و

شذُ ٍدر خَاست تاسیس را تکویل هی ًوایذ ٍ کذ رّگیری را دریافت هی ًوایذ پس از تائیذ در خَاست ثبت سوي در سیستن هکاًیسُ در بخش
کارشٌاساى استاًذاری ٍ فرهاًذاریْای تابعِ ثبت هی شَد ٍ قابل بررسی هیباشذ کِ پس از بررسی ًَاقص آى رفع ٍ هراحل قاًًَی آى طی هیگردد
کِ از جولِ دریافت هذارک – تکویل اساسٌاهِ – اًجام استعالهات چْارگاًِ ( ًیرٍی اًتظاهی – ادارُ کل اطالعات – دادگستری ٍ دستگاُ
تخصصی هرتبط ) اًجام هیشَد ٍ اساسٌاهِ از هتقاضی تکویل ٍ تَسط کارشٌاس بررسی ٍ ًَاقص آى رفع هی گردد ٍ جَابیِ استعالم ٍارد سیستن
گردیذ ٍ اهَر هربَط بِ ثبت سوي از طریق ادارُ ثبت اًجام شذُ ٍ شوارُ ثبت ٍارد سیستن هیگردد سوي هجَز گرفتِ هحسَب هی شَد  .پرٍاًِ
فعالیت صادر هیگردد  ٍ .تواهی هراحل از طریق سیستن هکاًیسُ اًجام هیگردد .
فتَکپی شٌاسٌاهِ – فتَکپی کارت هلی –  2قطعِ عکس – فتَکپی هذرک تحصیلی -

متوسط مدت زمان
اریه خدمت

برای ثبت یک سوي تادریافت پرٍاًِ فعالیت حذاقل  3هاُ بستگی بِ پیگیری هتقاضی دارد

جسئیات خدمت

ساعات ارایه خدمت

شباًِ رٍزی بصَرت  24ساعتِ در خذهت عوَم هردم هی باشذ .

آدرس محل خدمت

http://www.moi.ir

تعداد بار مراجعه

استاًذاری سوٌاى-دفتر اهَر اجتواعی ٍ فرٌّگی
حذاقل  01بار بستگی بِ ّوکاری هتقاضی دارد

حضوری
هسینه ارایه خدمات ( ریال ) به
خدمت گیرندگان )

هبلغ ( هبالغ )

شوارُ حساب ّای باًکی

ّسیٌِ ًذارد

ایٌترًتی پیًَذ صفحِ ارایِ خذهت بِ صَرت الکترًٍیکی با کلیک رٍی ًواد کاربر را

ّذایت کٌذ ( :آدرس ایٌترًتی)

ایٌترًتی بَدُ بِ آدرس http://www.moi.ir :
نحوه دسترسی به خدمت

پست الکترًٍیک( :آدرس پست الکترًٍیک خذهت جْت پاسخگَیی

تلفي گَیا یا هرکس تواس:

یا ارتباط با هتقاضی)

در صَرت ٍجَد ارایِ شوارُ هرکس تواس یا تلفي گَیا با کلیک رٍی ًواد ًوایش دادُ شَد

تلفي ّوراُ (پیًَذ دریافت برًاهِ کاربردی ارائِ خذهت رٍی تلفي ّوراُ

پیام کَتاُ ( شوارُ ساهاًِ پیاهکی ارائِ خذهت در صَرت ٍجَد با کلیک رٍی ًواد ًوایش دادُ شَد 
دفاتر ارایِ خذهت یا دفاتر پیشخَاى خذهات  :لیست باز شًَذُ یا پیًَذ آدرس دفاتر ارایِ خذهت یا

دفاتر پیشخَاى )

1

ثبت در خَاست از طریق سیستن

2

تواس با ًوایٌذُ ّیات هَسس

3
4
5

بررسی در خَاست اٍلیِ در کویتِ هربَطِ ٍ رفع ًَاقص
تائیذ یا رد در خَاست اٍلیِ
تکویل هشخصات اعضاء ازطریق سیستن تَسط اعضاء

نمودار مراحل دریافت خدمت /زیرخدمت

6
7
8
9

اًجام استعالم چْارگاًِ از هراجع هربَطِ

11

بررسی جَابیِ استعالهات در هَعذ هقرر

11
12
13

طرح در جلسِ ّیات ًظارت استاى

14
15
16
17
18

حذاکثر 11رٍز بررسی درخَاست اٍلیِ

تحَیل هذارک هَرد ًیاز اعضا بِ استاًذاری

بعذ از تائیذ
حذاکثر  45رٍز

تکویل فرم هشخصات ٍ اساسٌاهِ تَسط ّیات هَسس
بررسی اساسٌاهِ اٍلیِ ٍ رفع ًَاقص ٍ تائیذ آى تَسط کویتِ هربَطِ

برگساری هجوع عوَهی ّیات هَسس
اهضاء اساسٌاهِ تَسط ّیات هَسسس ٍ تائیسذ دبیرخاًسِ ّیسات ًظسارت
استاى
تکویل فرهْای شوارُ 5 ٍ4
ارسال بِ ادارُ ثبت جْت هراحل ثبتی ٍ ثبت سوي
آگْی در رٍزًاهِ رسوی
صذٍر پرٍاًِ فعالیت سوي
تْیِ هْر  -سربرگ  -شوارُ حساب تَسط سوي

ارسال جَابیِ حذاکثر یکواُ

حذاکثر 45رٍز

