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برگساری فراخوان و مشخص شذن دفاتر منتخب
در راستای اخزای آییي ًاهِ ایداد ٍ تْزُ تزداری اس دفاتز پیطخَاى خذهات دٍلت ٍ تخص ػوَهی غیز دٍلتی هَضَع هػَتِ
ضوارُ 42401/61116هَرخ ٍ 89/03/18سرای ػضَ وارگزٍُ تَسؼِ حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ هذیزیت سَخت ایي دستَر الؼول تذٍیي
ضذُ است.
ضزح خذهت تزگشاری فزاخَاى دفتز پیطخَاى خذهات دٍلت ٍ تخص ػوَهی غیزدٍلتی ٍ هطخع ضذى دفاتز هٌتخة

الف  .هذارن هَرد ًیاس تزای ثثت ًام:
اضخاظ حمیمی:
الف  -1.تػَیز تزاتز اغل ضذُ توام غفحات ضٌاسٌاهِ
الف  - 2.تػَیز تزاتز اغل ضذُ وارت هلی) پطت ٍ رٍ(
الف  - 3.تػَیز تزاتز اغل ضذُ آخزیي هذرن تحػیلی وارضٌاسی یا تاالتز هَرد تاییذ ٍسارت ػلَم،تحمیمات ٍفٌاٍری یا حىن
وارگشیٌی حاٍی  11سال ساتمِ وارضٌاسی در دستگاُ ّای دٍلتی
الف  - 4تػَیز تزاتز اغل ضذُ وارت پایاى خذهت  /هؼافیت تزای هتَلذیي  1337تِ تؼذ تزای آلایاى
الف  -5.چْار لغؼِ ػىس رًگی 3*4پطت ًَیسی ضذُ
الف  - 6هؼزفی ًاهِ اس تٌیاد ضْیذ ٍ اهَر ایثارگزاى تزای ایثارگزاى غیزضاغل ٍ دارای هذرن تحػیلی حذالل وارضٌاسی
الف - 7پَضِ ٍ گیزُ
اضخاظ حمَلی:
الف- 8 .ولیِ هذارن تزاتز اغل فَق الذوز تزای هذیزػاهل ضزوت
الف- 9 .تػَیز تزاتز اغل ضذُ اساسٌاهِ ٍ آگْی رٍسًاهِ رسوی ضزوت

ب .پز وزدى فزم تماضا) درخَاست پزٍاًِ دفتز پیطخَاى خذهات (در لسوت فزهْای هَرد ًیاس
ب . 1پزوزدى فزم تماضا در سیز ّویي غفحِ ٍ ارسال تا پست پیطتاس ولیِ هذارن تِ آدرس دتیزخاًِ وارگزٍُ پیطخَاى دٍلت تِ
ًطاًی سوٌاى تلَار تسیح استاًذاری سوٌاى دفتز فٌاٍری اعالػات
ب . 2اهضا ٍ اثزاًگطت تایذ تز رٍی فزم تماضا تَسظ هتماضی درج گزدد.
ب . 3هتماضی در ایي فزم تاتؼیت ایزاًی ٍ تذیي تِ دیي هثیي اسالم یا سایز ادیاى رسوی وطَر را تاییذ هیًوایذ .
ب . 4هتماضی در ایي فزم هتؼْذ هیگزدد وِ تِ ّیچ ٍخِ در دستگاُ ّای دٍلتی تِ غَرت رسوی  ،پیواًی  ،لزاردادی ٍ خزیذ
خذهت فؼالیت ًوی وٌذ

ج .وٌتزل فزهْا ٍ هذارن تَسظ دتیزخاًِ وارگزٍُ پیطخَاى خذهات استاى
در ایي تخص ولیِ هذارن  ،اس خولِ فزم تماضا وٌتزل ضذُ ٍ پزًٍذُ هتماضی تطىیل هیگزدد.
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د .اٍلَیت تٌذی هتماضیاى
د . 1اٍلَیت خاًَادُ ضْذاء ٍ خاًثاساى  71درغذ ٍ تاالتز
د . 2اٍلَیت خاًثاساى  25تا  71درغذ ٍ سایز ایثارگزاى
د . 3اٍلَیت هىاى پیطٌْادی دفتز
د . 4اٍلَیت تحػیالت
د . 5اٍلَیت تَهی تَدى
د . 6سَاتك اخزایی
د . 7دارا تَدى تخػع خاظ ) هٌْذسی واهپیَتز ،آهَسضْای فٌی ٍ حزفِ ای(
فزآیٌذ خذهت  :تزگشاری فزاخَاى ٍ هطخع ضذى دفاتز هٌتخة
شروع

تهیه مدارک

پرکردن فرم های مورد نیاز

ارسال برای دبیرخانه کارگروه

بررسی
مدارک
عدم تأیید مدارک
تأیید مدارک
بایگانی مدارک

اعالم افراد دارای شرایط به کارگروه

اولویت بندی متقاضیان تا  3نفر

اعالم اسامی منتخب در سایت

پایان
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.2ایجاد دفاتر پیشخوان صذور پروانه جذیذ
در راستای اخزای آییي ًاهِ ایداد ٍ تْزُ تزداری اس دفاتز پیطخَاى خذهات دٍلت ٍ تخص ػوَهی غیز دٍلتی هَضَع هػَتِ
ضوارُ 42401/61116هَرخ ٍ 89/03/18سرای ػضَ وارگزٍُ تَسؼِ حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ هذیزیت سَخت ایي دستَر الؼول تذٍیي

ضذُ است.
ضزح خذهت
اخذ پزٍاًِ دفتز پیطخَاى خذهات دٍلت ٍ تخص ػوَهی غیزدٍلتی:
الف .هىاى دفتز پیطخَاى:
تماضای ایداد دفتز تایذ در هحذٍدُ تؼییي ضذُ تز اساس هدَس وارگزٍُ تاضذ.
الف . 1حذالل فضایی تزاتز  31هتز هزتغ) تزخیحاً در عثمِ ّوىف یا اٍل ٍ دارای وارتزی هداس (تػَرت هلىی یا استیداری تاضذ.
الف . 2هىاى پیطٌْادی تایذ حائش ضزایظ پیَست تخطٌاهِ دفاتز تاضذ.
ًىتِ  :هتماضی تایذ تَاًایی هالی تدْیش هىاى دفتز را تز اساس پیَست ضواره  1داضتِ تاضذ(حذٍد  15هیلیَى تَهاى ّشیٌِ
تدْیش ًیاس دارد(
ب .استؼالم تَسظ دتیزخاًِ وارگزٍُ پیطخَاى استاى:
ب - 1.استؼالم ًذاضتي اضتغال
ب-2.استؼالم ػذم سَء پیطیٌِ
ب -3.استؼالم گَاّی سالهت فزدی ) ٍ ػذم اػتیاد تِ هَاد هخذر (
ب -4.استؼالم غالحیت فزدی اس حزاست
ب-5.استؼالم اهاوي
ج .تػَیة در وارگزٍُ
ج -1.اس تیي هتماضیاى تا رػایت اٍلَیت ّا ،هتماضی تزگشیذُ تزای ّز دفتز هطخع هی ضَد.
ج -2.تِ هتماضیاى اػالم هیگزدد وِ حذاوثز تا  15رٍس تایذ دفاتز خَد را آهادُ تاسدیذ ًوایٌذ ( .تذٍى تدْیش (
ج -3.وویتِ فٌی اس دفاتز پیطٌْادی تاسدیذ ٍ ًظز خَد را اػالم هی ًوایذ(ظزف  15رٍس(
ج -4.وارگزٍُ افزاد دارای اٍلَیت را هطخع ٍ اػالم ًوَدُ ٍ تِ تزگشیذُ سهاًی تِ هذت  31رٍس تزای اًدام استؼالهْای السم ٍ
تدْیش دفتز) تز اساس تخطٌاهِ (فزغت هی دّذ.
ج -5.اگز فزد هتماضی ًتَاًذ در ایي فزغت دفتز را راُ اًذاسی ًوایذ تِ اٍلَیتْای تؼذی اػالم هی گزدد.
ج -6.پس اس آهادُ ساسی ٍ تدْیش دفتز هَافمت اغَلی تزای هتماضی غادر هی ضَد.
د .ارسال پزٍاًِ تزای فزد هتماضی
تزای ارائِ ٍ پیگیزی تماضاً ،یاسی تِ هزاخؼِ حضَری ًثَدُ ٍ ًتیدِ اس عزیك پست تِ ًطاًی هتماضی ارسال ٍ ًیش درسایت
پیطخَاى خذهات استاى اعالع رساًی خَاّذ ضذ.
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فزایٌذ  :خذهت ایداد دفاتز پیطخَاى-غذٍر پزٍاًِ خذیذ
شروع

برگزاری فراخوان و اعالم افراد

اخذ استعالمات از مبادی زیربط

بررسی استعالمات

معرفی مکان از سوی متقاضی
عدم تأیید مکان
بررسی مکان
تأیید مکان
ارجاع به کارگروه برای تصمیم

صدور و ابالغ موافقت اصولی

ارسال مدارک به سازمان تنظیم

تأیید و صدور پروانه

ابالغ به متقاضی برای بهرهبرداری

پایان
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 . 2تمذیذ دفاتر پیشخوان دولت
در راستای اخزای آییي ًاهِ ایداد ٍ تْزُ تزداری اس دفاتز پیطخَاى خذهات دٍلت ٍ تخص ػوَهی غیز دٍلتی هَضَع هػَتِ
ضوارُ  42411 /61116هَرخ ٍ 89/03/18سرای ػضَ وارگزٍُ تَسؼِ حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ هذیزیت سَخت ایي دستَر الؼول
تذٍیي ضذُ است.

ضزح خذهت
دارًذُ پزٍاًِ  3هاُ لثل اس خاتوِ پزٍاًِ ،فزم درخَاست توذیذ پزٍاًِ را تىویل ٍ تا رػایت هزاحل سیز تزای دتیزخاًِ ارسال
هی ًوایذ.
ایي هزاحل پیطٌْادی است ٍ پس اس تػَیة وارگزٍُ ػولیاتی خَاّذ تَد.

الف .هذارن هَرد ًیاس تزای ثثت ًام:
تىویل فزم تماضای دارًذُ پزٍاًِ
در غَرتیىِ هذرن تحػیلی فزد دارای پزٍاًِ حذالل وارضٌاسی ًثاضذ ) یا دارای دُ سال ساتمِ وارضٌاسی در دستگاُ ّای
اخزایی ًثاضذ تایذ یه ًفز تا هذرن تحػیلی حذالل وارضٌاسی را تِ استخذام دفتز درآٍرد ( ٍ.هذارن سیز را تز فزم تماضا
تیفشایذ.
الف . 1وپی تزاتز اغل ضذُ توام غفحات ضٌاسٌاهِ
الف . 2وپی تزاتز اغل ضذُ وارت هلی) پطت ٍ رٍ (
الف . 3وپی تزاتز اغل ضذُ آخزیي هذرن تحػیلی) حذالل لیساًس هَرد تاییذ ٍسارت ػلَم،تحمیمات ٍفٌاٍری (
الف . 4وپی تزاتز اغل ضذُ وارت پایاى خذهت یا هؼافیت دائن ) تزای آلایاى (
الف . 5چْار لغؼِ ػىس رًگی 3*4
الف  . 6پَضِ ٍ گیزُ

الف  . 7فزم توذیذ ضوارُ ) ٍ 2یژُ استخذام فزد خذیذ(
ب .وٌتزل فزهْا  ،هذارن تَسظ دفتز پیطخَاى ٍ ارسال تِ وارگزٍُ
ب  -1.در ایي تخص ولیِ هذارن ،اس خولِ فزم تماضای توذیذ وٌتزل ضذُ ٍ پزًٍذُ هتماضی تطىیل هیگزدد
بٍ -2.رٍد اعالػات هتماضیاى در سایت پیطخَاى دٍلت ) در غَرت اػالم دتیزخاًِ(
ب -3.ارسال پزًٍذُ تَسظ دفاتز تِ آدرس دتیزخاًِ وارگزٍُ

ج .استؼالم تَسظ دتیزخاًِ وارگزٍُ
ج -1.استؼالم ًذاضتي اضتغال دٍلتی ) اسدفتز هٌاتغ اًساًی ،تاهیي اختواػی ٍ خذهات درهاًی(
ج -2.استؼالم ػذم سَء پیطیٌِ
ج -3.استؼالم غالحیت فزدی اس حزاست
ج -4.استؼالم حسي اًدام وار اس دستگاُ ّای خذهات دٌّذُ لثلی
ج -5.تاسدیذ اس دفتز پیطخَاى

5

د .تػَیة در وارگزٍُ
د -1.وارگزٍُ پس اس تاییذ تٌام هتماضی در خَاست توذیذ پزٍاًِ را تِ ٍسارت ارتثاعات ارسال هی ًوایذ) فزم ضوارُ  3توذیذ(
ُ .ارسال پزٍاًِ تزای هتماضی اس سَی وارگزٍُ
ی (ارسال پزٍاًِ توذیذ ضذُ تزای فزد هتماضی
فزآیٌذ خذهت :توذیذ دفاتز پیطخَاى
شروع

اعالم لیست توذیذ شًَذگاى اص سَی ساصهاى تٌظین یا
هشاجعِ تِ تاًک اطالعاتی دتیشخاًِ کاسگشٍُ

اخز استعالم اص دستگاُ ّای خذهت دٌّذُ دسخصَص
توذیذ شًَذگاى

تشسسی استعالم ّا ٍ هستٌذات دس کاسگشٍُ

تصویب در کارگروه

عدم تأیید

تأیید
تکویل هذاسک ٍ فشم ّای هَسد ًیاص تَسط دفاتش

اسسال هذاسک تِ ساصهاى تٌظین هقشسات
عذم توذیذ پشٍاًِ ٍ فشآیٌذّای تسَیِ
صذٍس پشٍاًِ تَسط ساصهاى تٌظین هقشسات

اسسال پشٍاًِ توذیذ شذُ تشای فشد هتقاضی

پایان

6

حساب طثق هقشسات

 .3بازدیذ از دفاتر پیشخوان توسط کارگروه
ضزح خذهت
تاسدیذ تز دٍ ًَع است:
 -1تاسدیذ دستگاُ ّای اخزایی
 -2تاسدیذ وارگزٍُ

 -1بازدید دستگاه های اجرایی
ّز وذام اس دستگاُ ّای اخزایی خذهات دٌّذُ تز اساس ًَع خذهت لاتل ارایِ در دفاتز تایذ اس دفاتز تاسدیذ ٍ تز حسي اًدام وار
دفاتز در حَسُ هزتثظ تا خَد ًظارت داضتِ تاضذ.
-1-1دٍرُ سهاًی تاسدیذ تز اساس خذهات ٍ ًَع آى اًدام هی ضَد.

 -2-1توام هزاحل رسیذگی تِ تخلفات تِ غَرت وتثی خَاّذ تَد ٍ رًٍَضت تِ دتیزخاًِ ارسال خَاّذ ضذ.
 -3-1دستگاُ ّا در هَرد ّز خذهت هَارد تخلف لاتل ارسال تِ وارگزٍُ را احػا ًوایٌذ  .در هَرد سایز هَارد دستگاُ اخزایی

رأساً ػول خَاّذ ًوَد.
 .2بازدید کارگروه دفاتر پیشخوان دولت:
 -1.2وارگزٍُ هتطىل اس ًوایٌذُ استاًذاریً ،وایٌذُ ساسهاى تٌظین همزرات رادیَیی ٍ ًوایٌذُ دفاتز پیطخَاى خَاّذ تَد.
ً -2.2وایٌذُ ساسهاى تٌظین همزرات تزًاهِ سهاًی تاسدیذ اس دفاتز ضْزستاى را پس اس ّواٌّگی تا سایز اػضای گزٍُ تٌظین هی
ًوایذ.
 -3.2تزًاهِ سهاًی تَسظ دتیز خاًِ وارگزٍُ اػالم هیگزدد تا در غَرت لشٍم ًوایٌذُ دستگاُ ّای خذهات دٌّذُ ّن در تاسدیذ

گزٍُ وارضٌاسی حضَر یاتٌذ.
 -4.2در ّز هَرد تاسدیذ حذالل یىی اسدٍ ًفز ) ًوایٌذُ استاًذاری یا ساسهاى تٌظین (حضَر خَاٌّذ داضت

 -5.2فزهْای تاسدیذ تَسظ تاسدیذ وٌٌذگاى تىویل خَاّذ ضذ.
 -6.2دتیزخاًِ وارگزٍُ گشارضی اس ٍضؼیت دفاتز را تز اساس تاسدیذ ٍ تؼذاد تخلف احتوالی استخزاج ٍ در تاسُ سهاًی هٌاسة تِ
وارگزٍُ ارایِ هی ًوایذ.
 -7.2تز اساس تػویوات والى یا هَردی وارگزٍُ در هَرد دفاتز هتخلف تزخَرد السم اػوال خَاّذ ضذ.
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فزآیٌذ خذهت  :تاسدیذ اس دفاتز پیطخَاى تَسظ وارگزٍُ

شروع

تذٍیي تشًاهِ تاصدیذ تَسط کاسگشٍُ

اعالم دس سایت اًموي صٌیی جْت اطال سساًی

حضَس دس دفتش هَسد تاصدیذ

پشکشدى چک لیست تاصیذ

تْیِ گضاسش تَسط دتیشخاًِ کاسگشٍُ

جوع تٌذی تَسط کاسگشٍُ

اعالم دفاتش هتخلفاعالم دفاتش هٌتخة ٍ هوتاص-اسائِ ساّکاسّای تْثَد عولکشد دفاتش

پایان
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.4رسیذگی به شکایات ،اتقادات و پیشنهادات ارسالی

شروع

ثثت شکایات ،اًتقادات ٍ پیشٌْاد

تشسسی تَسط کاسشٌاس

تکویل پشًٍذُ
خیر

مدارک و ادله کامل است؟

بله
تکویل هذاسک ٍ فشم ّای هَسد ًیاص تَسط دفاتش

اسسال هذاسک تِ ساصهاى تٌظین هقشسات

صذٍس پشٍاًِ تَسط ساصهاى تٌظین هقشسات

اسسال پشٍاًِ توذیذ شذُ تشای فشد هتقاضی

پایان
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 .5جابجایی دفاتر پیشخوان خذمات دولت
شروع

اسسال دسخَاست تغییش هکاى

هعشفی هکاى پیشٌْادی

عذم تأییذ

تاصدیذ اص هکاى پیشٌْادی

تشسسی ششایط هکاًی
ٍ استعالم تَسط
دتیشخاًِ کاسگشٍُ

خیر
تصَیة دس کاسگشٍُ

بله
اسسال هذاسک هَسد ًیاص تِ ساصهاى تٌظین

صذٍس همَص
اتطال تقاضا
اعالم تِ هتقاضی

پایان

10

 .6ارجاع خذمت جذیذ به دفاتر توسط دستگاه های اجرایی
ضزح خذهت
ارائِ خذهت خذیذ در دفاتز پیطخَاى
.1

تزسین فلَچارت اخزای خذهت تَسظ دستگاُ
-1.1در تزسین ایي فلَچارت دفاتز پیطخَاى ًیش لحاػ هی ضًَذ

 .2پیطٌْاد ّشیٌِ ّا ی اخزای خذهت تَسظ دستگاُ
 -1.2اتتذا فزم ضوارُ  1تَسظ دستگاُ اخزایی تا ّواٌّگی غٌف دفاتز پیطخَاى ٍ ادارُ ول پست ) در غَرت ًیاس تِ اهَر
پستی (پز ضذُ ٍ تِ دتیزخاًِ وارگزٍُ پیطخَاى ارائِ هی ضَد
 -2.2در پزوزدى فزم ّشیٌِ واال  ،تدْیشات  ،خغَط ارتثاعی ٍ  ...وِ دفاتز پیطخَاى اًدام خَاٌّذ داد هطخع هیگزدد.
ّ -3.2شیٌِ ّای لاتل دریافت اس هطتزی ٍ ّشیٌِ ّای لاتل دریافت اس دستگاُ اخزایی تَسظ دفاتز هطخع هی ضَد .
 -4.2استٌاد دریافت ّشیٌِ ّا در هَارد دارای تؼزفِ درج هی گزدد.
 .3ارسال درخَاست ارائِ خذهت تِ ّوزاُ فلَچارت ٍ پیطٌْاد ّشیٌِ تِ دتیزخاًِ وارگزٍُ
 .4تاییذ اخزای خذهت ٍ ّشیٌِ ّا در وارگزٍُ
 -1.4دتیزخاًِ پس اس تزرسی ٍ تاییذ ّشیٌِ ّا تزای تػَیة در خلسِ وارگزٍُ هغزح هی ًوایذ
 -2.4پس اس تػَیة وار گزٍُ ّشیٌِ ّا تؼییي هیگزدد.
 .5تؼییي دفاتز هدزی خذهت تَسظ وارگزٍُ
 -1.5خذهاتی وِ در توام دفاتز لاتل ارائِ است
 -2.5خذهاتی وِ تِ لحاػ ّشیٌِ یا تؼذاد در تؼذاد هطخػی دفتز لاتل ارائِ است
 .6ػمذ لزاردادتیي دستگاُ اخزایی ٍدفاتز پیطخَاى
 -1.6تْیِ پیص ًَیس تَسظ دستگاُ اخزایی
 -2.6تاییذ حمَلی دستگاُ ٍ اهضا تا ولیِ دفاتز ارائِ دٌّذُ خذهت
 .7آهَسش دفاتز تَسظ دستگاُ اخزایی تزای راُ اًذاسی خذهت

11

فزآیٌذ خذهت  :ارخاع خذهت خذیذ تِ دفاتز تَسظ دستگاُ ّای اخزایی

شروع

دسخَاست اسائِ خذهت جذیذ تَسط دستگاُ

تشگضاسی جلسِ کاسشٌاسی تا دستگاُ جْت تْیِ
دستَالعول اجشایی

تشکیل کویتِ ًشخ گزاسی

تصَیة اجشای خذهت ٍ ّضیٌِ ّا دس کاسگشٍُ

تعییي دفاتش همشی خذهت

عقذ قشاسداد تیي دستگاُ اجشایی ٍ دفاتش پیشخَاى یا
قشاسداد هتوشکض تا صٌف

آهَصش دفاتش تَسط دستگاُ اجشایی تشای ساُ اًذاصی
خذهت

اسائِ خذهت تَسط دفاتش طشف قشاسداد

پایان

12

 .7ظرفیت سنجی جهت گسترش دفاتر پیشخوان خذمات دولت
ضزح خذهت
ظزفیت سٌدی خْت تزًاهِ ریشی ٍ گستزش دفاتز پیطخَاى خذهات

الف .احػا ًیاس تِ دفتز در هٌغمِ ) ضْز یا رٍستا(
الف -1.ضاخع آستاًِ خوؼیتی ٍ پزاوٌذگی خوؼیت تزای داضتي دفتز تَسظ وارگزٍُ پیطخَاى استاى تؼییي هی گزدد.
الف -2.در ًماط خغزافیایی هختلف ) تِ ٍیژُ ضْزّا (ضاخع خوؼیت تمسین تز تؼذاد دفاتز احػا هی ضَد.
الف -3.احػا ًیاس هٌاعك هختلف) در رٍستاّای وَچه اس تدویغ چٌذ رٍستا تِ ضىل هٌظَهِ ای در هزوشیتزیي رٍستا یا
رٍستای پزخوؼیت اس تیي رٍستاّای الوار(

ب  .تؼییي هحذٍدُ دفاتز پیطخَاى خذیذ:
ب -1.تزسین ًمطِ دفاتز ضْزی در ّز ضْز ٍ دفاتز رٍستایی در ضْزستاى تِ تفىیه ًَع) فؼال /غیز فؼال(
ب -2.هطخع ًوَدى هدوَع) تزاس ضذُ هالی (ارتثاط دفاتز تا دستگاُ ّای خذهات دٌّذُ تزای سٌدص هیشاى هزاخؼِ هزدم
هٌغمِ ٍ عیف تٌذی آى تز رٍی ًمطِ
ب -3.اًتخاب هىاى) هحذٍدُ (ایداد دفاتز خذیذ تز اساس دٍ تٌذ لثلی

ج .فزاخَاى ػوَهی
ج -1.اس عزیك خزایذ هحلی
ج -2.اس عزیك سایت پیطخَاى دٍلت

فزآیٌذ خذهت :ظزفیت سٌدی خْت گستزش دفاتز پیطخَاى خذهات دٍلت
شروع

احصا ًیاص تِ دفتش دس هٌطقِ)شْش یا سٍستا(

تعییي هحذٍدُ دفاتش پیشخَاى جذیذ

تشگضاسی فشاخَاى

ایما دفاتش پیشخَاى جذیذ

پایان
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 .8انتقال پروانه دفتر پیشخوان خذمات

شروع

اسائِ دسخَاست اًتقال هذیشیت تِ دتیشخاًِ کاسگشٍُ

تکویل هذاسک هَسدًیاص ٍ اسسال آى تِ کاسگشٍُ
ناقص

تشسسی هذاسک هتقاضی
تَسط دتیشخاًِ کاسگشٍُ

استعالم اص هشاجع ریشتط

تصَیة دس کاسگشٍُ

خیر

عدم تأیید

بله
تکویل هذاسک ٍ اسسال تِ ساصهاى تٌظین

صذٍس پشٍاًِ
اتطال تقاضا
تسَیِ حساب هذیش قثلی تا دستگاُ ّای خذهت دٌّذُ

تحَیل پشٍاًِ تِ هذیش جذیذ

پایان
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 .01بازدیذ از شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان) تغییر مکان ،معرفی مکان و(...

شروع

ّواٌّگی جْت تاصدیذ اص دفاتش

اًمام تاصدیذ ٍ ثثت فشم تاصدیذ

تْیِ گضاسش تاصدیذ تِ دتیشخاًِ کاسگشٍُ

خیر

ششایط ٍ اهکاًات
دفتشکاهل است؟

اتالغ کتثی تِ دفتش پیشخَاى

بله

پایان
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 .00رسیذگی به تخلفات
شروع

دسیافت گضاسش تخلف

تشسسی صحت هذاسک ٍ هستٌذات

احشاص تخلف

بله

خیر

طشح دس جلسِ کاسگشٍُ ٍ صذٍس حکن

اتالغ حکن تِ هثادی ریشتط

پایان
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.01مقذمات برگساری فراخوان و مشخص شذن دفاتر منتخب

شروع

ظشفیت سٌمی جْت گستشش دفاتش
پیشخَاى خذهات دٍلت

تشسسی کاسشٌاسی ظشفیتْا ٍ اسائِ
گضاسش هستٌذ تِ کاسگشٍُ

عدم تأیید

تشسسی کاسکشٍُ

اتالغ تِ دتیشخاًِ جْت اجشا

پایان
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 .02درج اطالعات در سایت پیشخوان

شروع

تشسسی اطالعات جْت دسج دس سایت ٍ
اسایِ فایل هشتَطِ تِ هذیش

عدم تأیید

تشسسی هذیش

تأیید

اتالغ تِ کاسشٌاس جْت دسج دس سایت

پایان
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