فرم اطالعات خدمت  /زیر خدمت جهت ارایه به پایگاه اطالع رسانی دستگاه
ػنوان خدمت :صدور پروانه و نظارت بر عمىکرر شکرکه یراش وکرمان نرانا
فعاویت احساب و جمعیت یا

 -2شناسه خدمت :
این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریسی ارائه شده است.

نوع خدمت :
خدمت ته شهروندان ) )G2C



خدمت ته کسة و کار( )G2B



خدوت به یگر ستگاه یاش

ووتی ( )g2g

خدمت

شرح

نیاز

مدارک و فرمهای مورد

در حوزه فعالیت احساب و تشکل های سیاسی دو ووع مجوز توسط استاوداری صادر می گردد ؛ اول مجوز مرتوط ته فعالیت دفاتر و شعة که تا
توجه ته تغییر قاوون احساب ایه مجوز تثدیل ته صدور تاییدیه صحت مدارک شده است  .دوم مجوز تجمعات و راهپیمایی های ومادیه می
تاشد.

متوسط مدت زمان

بر طبق ستاراوعمه ابالغی حداکثر زوا براش صدور شاییدیه صحت ودارک یک یفته وی باشد .

اریه خدمت
جسئیات خدمت

ساعات ارایه خدمت
آدرس محل خدمت
تؼداد تار مراجؼه
حضوری

وبىغ ( وباوغ )

هسینه ارایه خدمات ( ریال ) ته

شماره حساب یاش بانکی

خدمت گیرندگان )

اینترنتی پیاند صفحه ارایه خدوت به صارت اوکترونیکی با کىیک روش نما کاربر را
نحوه دسترسی ته خدمت

پست اوکترونیک( :آ رس پست اوکترونیک خدوت جهت پاسخگایی

شىفن گایا یا ورکس شماس:

یدایت کند ( :آ رس اینترنتی)

یا ارشباط با وتقاضی)

ر صارت وجا ارایه شماره ورکس شماس یا شىفن گایا با کىیک روش نما نمایش ا ه شا

شىفن یمراه (پیاند ریافت برناوه کاربر ش ارائه خدوت روش شىفن یمراه

پیاي کاشاه ( شماره ساوانه پیاوکی ارائه خدوت ر صارت وجا با کىیک روش نما نمایش ا ه شا 
فاشر ارایه خدوت یا فاشر پیکخاا

زیرخدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت/

متقاضی

خدوات  :ویست باز شانده یا پیاند آ رس فاشر ارایه خدوت یا

فاشر پیکخاا )

مراجؼه ته فرمانداری

تکمیل

ارسال درخواست ته

تررسی در استانداری

انجام

شهرستان مرتوطه دو هفته

فرم

استانداری همراه تا

و صدور مجوز

تجمغ

پیش از انجام مراسم

مرتوطه

اظهار نظر فرمانداری

متقاضی
تشکیل
شؼثه
استانی

مراجؼه ته
استانداری

تکمیل و ارائه
مدارک مورد
نیاز

ارسال مدارک ته

اػالم نظر

صدور تاییدیه

کمیسیون ماده 10

کمیسیون ته

رسمی شؼثه توسط

احساب در وزارت

استانداری

استانداری ظرف

کشور ظرف  30روز

یک هفته

