فرم اطالعات خدمت  /زیر خدمت جهت ارایه به پایگاه اطالع رسانی دستگاه
 -2شناسه خدمت :
این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریسی کشور ارایه شده است .

عنوان خدمت  :صذير ي تجذیذ کارت شىاسایی پىاَىذگان

81188116111

نوع خدمت :
خدمت به شهروندان ) )G2C



خدمت به کسب و کار( )G2B

 خذمت بٍ دیگر دستگاٌ َای ديلتی ( )g2g

خدمت

شرح

مورد نیاز

مدارک

ایه خذمت پس از اوقضاء کارت آمایش ي با يجًد شرایظ  ،با مراجعٍ بٍ یکی از  5دفاتر پیشخًان مستقر در استان مراجعٍ ي پس از بررسی مدذار
ي مستىذات ي احراز عذم خريج از کشًر کارت صادر ي بٍ ریىفع تحًیل میگردد .
مذار اقامتی ( کارت آمایش) ي گًاَی ًَیتی

متوسط مدت زمان اریه
خدمت
جسئیات خدمت

ساعات مراجعٍ متقاضی
ادارٌ کل اتباع ي مُاجریه خارجی استان سمىان

ساعات ارایٍ خذمت
ادرس محل خذمت
تعداد بار مراجعه حضوری

هسینه ارایه خدمات ( ریال ) به

مبلغ ( مبالغ )

شمارٌ حساب َای باوکی

خدمت گیرندگان )

ایىتروتی پیًوذ صفحٍ ارایٍ خذمت بٍ صًرت الکتريویکی با کلیک ريی وماد کاربر را
نحوه دسترسی به خدمت

پست الکتريویک( :آدرس پست الکتريویک خذمت جُت پاسخگًیی

تلفه گًیا یا مرکس تماس:

َذایت کىذ ( :آدرس ایىتروتی)

یا ارتباط با متقاضی)

در صًرت يجًد ارایٍ شمارٌ مرکس تماس یا تلفه گًیا با کلیک ريی وماد ومایش دادٌ شًد

تلفه َمراٌ (پیًوذ دریافت بروامٍ کاربردی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمراٌ

پیام کًتاٌ ( شمارٌ ساماوٍ پیامکی ارائٍ خذمت در صًرت يجًد با کلیک ريی وماد ومایش دادٌ شًد 
دفاتر ارایٍ خذمت یا دفاتر پیشخًان خذمات  :لیست باز شًوذٌ یا پیًوذ آدرس دفاتر ارایٍ خذمت یا

نمودار دریافت خدمت  /زیر خدمت :
-8
-2
-3
-4

يصًل وامٍ از يزارت کشًر مبىی بر تمذیذ کارت آمایش
دریافت مستىذات ي مذار براساس دستًر العمل َای صادرٌ
تطبیق مذار ي مستىذات
چاپ کارت .

دفاتر پیشخًان )

