تسوِ تؼالي
دفتز في آٍري اطالػات  ،ارتثاطات ٍ اهٌيت استاًذاري اردتيل
دتيزخاًِ مارگزٍُ دفاتز پيطخَاى خذهات دٍلت ٍ تخص ػوَهي غيز دٍلتي استاى اردتيل

شيًٌ وامٍ مربًط بٍ امًر دفاتر پيشخًان خذمات ديلت ي بخش عمًمي غير ديلتي

 تاسيس دفتز و صذور پزوانه
 آييه وامٍ  :پيَست ضوارُ دٍ
 آخريه مصًبٍ كارگريٌ استاوي  :تا تَخِ تِ مثزت دفاتز تِ تٌاسة خوؼيت استاى ًياسي تِ ايداد دفتز خذيذ
ًوي تاضذ (.تزاي ّز تيست ّشار ًفز يل دفتز ّوچٌيي تزاي رٍستاّاي تاالي ً 2500فز يل دفتز مافي هي
تاضذ).


فرآيىذ اوجام كار

 )1تْيِ ليست ضْزّا ٍ رٍستاّاي هَرد ًظز (فاقذ دفتز) خْت تزگشاري فزاخَاى .
 )2تصَية در مارگزٍُ استاًي.
 )3اخذ هدَس تزگشاري فزاخَاى اس ساسهاى تٌظين هقزرات ٍ ارتثاطات راديَيي.
 )4تزگشاري فزاخَاى ػوَهي اس طزيق سايت استاًذاري  ،رٍسًاهِ ّاي هحلي .
 )5ثثت ًام ٍ اخذ هذارك السم اس ٍاخذيي ضزايط.
 )6تزرسي  ،اهتياس دُ ي ٍ اٍلَيت تٌذي ثثت ًام مٌٌذگاى ٍ اًتخاب ًفزات تزگشيذُ تَسط مارگزٍُ.
 )7اخذ استؼالهات السم اس هزاخغ هزتَطِ.
 )8تؼييي هحل ايداد دفتز ٍ تاسديذ ًوايٌذگاى مارگزٍُ اس هحل هَرد ًظز ٍ صَرتدلسِ ًوَدى آى هطاتق
آخزيي چل ليست تْيِ ضذُ هثٌي تز رػايت هقزرات ٍ استاًذاردّاي السم.
 )9ارسال فزم ٍهذارك هزتَطِ تِ ساسهاى تٌظين خْت صذٍر پزٍاًِ.
)10

تدْيش ٍ راُ اًذاسي دفتز تَسط صاحة دفتز.

)11

تاسديذ اس دفاتز تدْيش ضذُ ٍ هؼزفي آًْا تِ دستگاّْا خْت ػقذ قزارداد.
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 تبذيل پزوانه هاي متفزقه به پزوانه پيشخوان
 آييه وامٍ  :پيَست ضوارُ يل تةصزُ ضوارُ 2
 آخريه مصًبٍ كارگريٌ استاوي  :تزاي پزٍاًِ ّاي هتفزقِ اي مِ قثل اس سال  1388صادر ضذُ اًذ اهناى تثذيل
ٍخَد دارد.


فرآيىذ اوجام كار

 )1درخَاست صاحة پزٍاًِ خْت تثذيل تِ پيطخَاى.
 )2استؼالم اس ضزمت هخاتزات هثٌي تز فؼال تَدى دفتز هذمَر تَسط دتيزخاًِ.
 )3تصَيب در مارگزٍُ استاًي.
 )4اخذ هذارك السم ٍ تطنيل پزًٍذُ.
 )5اخذ استؼالهات السم اس هزاخغ هزتَطِ.
 )6تاسديذ ًوايٌذگاى مارگزٍُ اس هحل هَرد ًظز ٍ صَرتدلسِ ًوَدى آى هطاتق آخزيي چل ليست تْيِ ضذُ
هثٌي تز رػايت هقزرات ٍ استاًذاردّاي السم.
 )7ارسال فزم هزتَطِ تِ ّوزاُ اصل پزٍاًِ تِ ساسهاى تٌظين خْت صذٍر پزٍاًِ.
 )8هؼزفي دفتز تِ دستگاّْا خْت ػقذ قزارداد.

 تمذيذ پزوانه
 آييه وامٍ  :هادُ10
 آخريه مصًبٍ كارگريٌ استاوي  :توذيذ پزٍاًِ هٌَط تِ ارائِ ًاهِ تالهاًغ اس دستگاّْاي طزف قزارداد هي
تاضذ.


فرآيىذ اوجام كار

 )1درخَاست صاحة پزٍاًِ خْت توذيذ سِ هاُ قثل اس اتوام اػتثار پزٍاًِ.
 )2استؼالم دتيزخاًِ اس اًدوي صٌفي ٍ دستگاّْاي طزف قزارداد تا دفتز هذمَر خْت تالهاًغ تَدى توذيذ.
 )3ارسال اصل پزٍاًِ تِ ساسهاى تٌظين خْت توذيذ پزٍاًِ.
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 تغييز مكان دفتز
 آييه وامٍ  :هادُ  ٍ 20پيَست ضوارُ يل
 آخريه مصًبٍ كارگريٌ استاوي  :حذاقل هساحت دفاتز ضْزي  50هتزهزتغ ٍ دفاتز رٍستايي  30هتز هزتغ ٍ
حذاقل فاصلِ تا سايز دفاتز  500هتز.


فرآيىذ اوجام كار

 )1تنويل فزم هزتَطِ هٌذرج در سايت استاًذاري ٍ ارسال تِ دتيزخاًِ مارگزٍُ.
 )2تاسديذ ًوايٌذگاى مارگزٍُ ا س هحل هَرد ًظز ٍ صَرتدلسِ ًوَ دى آى هطاتق آخزيي چل ليست تْيِ ضذُ
هثٌي تز رػايت هقزرات ٍ استاًذاردّاي السم.
 )3تصَية در مارگزٍُ استاًي ٍ اتالؽ تِ دفتز .
 )4ارسال اصل پزٍاًِ تِ ّوزاُ تصَيز اتالؽ هذمَر تِ ساسهاى تٌظين خْت صذٍر پزٍاًِ خذيذ.

 انتقال پزوانه
 آييه وامٍ  :هادُ16
 آخريه مصًبٍ كارگريٌ استاوي  :اًتقال اهتياس تزاي پزٍاًِ ّاي تاالي  5سال هيسز است.


فرآيىذ اوجام كار

 )1تنويل فزم هزتَطِ هٌذرج در سايت استاًذاري ٍ ارسال تِ دتيزخاًِ مارگزٍُ.
 )2استؼالم فزد اًتقال گيزًذُ اس حزاست استاًذاري تَسط دتيزخاًِ (.سهاى دريافت ًتيدِ استؼالم تقزيثا " يل
هاُ)
ّ )3وشهاى تا استؼالم حزاست  ،طزح هَضَع در مارگزٍُ ٍ تصَية آى.
ّ )4وشهاى تا استؼالم حزاست  ،استؼالم دتيزخاًِ اس اًدوي صٌفي ٍ دستگاّْاي طزف قزارداد تا دفتز هذمَر
ٍ اخذ هفاصا حساب ّا.
 )5اخذ تؼْذًاهِ (ػذم داضتي ضغل دٍلتي ) ٍارسال فزم هزتَطِ تِ ّوزاُ اصل پزٍاًِ تِ ساسهاى تٌظين خْت
صذٍر پزٍاًِ خذيذ تِ ًام اًتقال گيزًذُ.
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 واگذاري خذمات دستگاهها به دفاتز
 آييه وامٍ  :هادُ 4
 آخريه مصًبٍ كارگريٌ استاوي  :تِ تذريح خذهات دستگاّْا در تواهي دفاتز فزاگيز ضًَذ.


فرآيىذ اوجام كار

 )1ػقذ تفاّن ًاهِ ٍاگذاري خذهات هاتيي دستگاُ  ،مارگزٍُ ٍ اًدوي صٌفي دفاتز.
 )2درخَاست دستگاّْاي خذهات رساى خْت هؼزفي دفاتز در هٌاطق هَرد ًظز.
 )3هؼزفي دفاتز تِ دستگاّْا تَسط دتيزخاًِ.
 )4تاسديذ ًوايٌذگاى دستگاّْا اس دفاتز هؼزفي ضذُ ٍ اًتخاب دفاتز اس تيي آًْا.
 )5ارائِ آهَسش ّاي السم ٍ ػقذ قزارداد تا دفتز هٌتخة تَسط دستگاّْا ٍ ضزٍع ارائِ خذهات.

 لغو پزوانه
 آييه وامٍ  :هادُ  ٍ 17پيَست ضوارُ چْار


آخريه مصًبٍ كارگريٌ استاوي - :



فرآيىذ اوجام كار

 )1تْيِ گشارش تزاتزآخزيي چل ليست تْيِ ضذُ ٍ صَرتدلسِ ًوَدى تَسط ًوايٌذگاى مارگزٍُ .
 )2طزح در مارگزٍُ خْت تصَية.
 )3ارسال هستٌذات هزتَطِ تِ ساسهاى تٌظين خْت لغَ پزٍاًِ.

 تخلفات
 آييه وامٍ  :پيَست ضوارُ چْار


آخريه مصًبٍ كارگريٌ استاوي - :



فرآيىذ اوجام كار

 )1اػالم تخلف تَسط دفتز يا دستگاُ خذهات دٌّذُ يا ارتاب رخَع ٍ يا سايز هزاخغ تِ دتيزخاًِ ٍ ارسال
هذارك ٍ هستٌذات هزتَطِ.
 )2تزرسي هَرد در خلسِ مويتِ مارضٌاسي مارگزٍُ ٍ تؼييي هداسات طثق آييي ًاهِ.
 )3تصَية در مارگزٍُ ٍ اتالؽ تِ دفتز يا دستگاُ هتخلف.
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