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                                  PL-WI-01/03  کد سنـــد: 

 4از    2صفحه                                              1 شماره چاپ:    
 

QA-FM-02/00 

 

 هدف : -1

صدور جواز تأسيس طرحهاي توليدي ، طراحی و مونتاژ  به منظور ايجاد هماهنگی الزم به منظور    چگونگی هدف از تدوين اين دستورالعمل  تشريح نحوه  

شماره           ستناد اعالم نظر  صنعتی ، به ا سرمايه گذاري در احداث   واحدهاي  ضيان جهت  سريع در امورمتقا ب مورخه  ه  3224ارائه خدمات به موقع و ت

 مجلس شوراي اسالمی.  22/2/18

 

 ندگان:خدمت گیر-2
 متقاضيان سرمايه گذاري در بخش صنعت .

 

 خدمت دهندگان:-3
 سازمان صنعت ، معدن و تجارت  استان كهگيلويه و بويراحمد 

اداره طرح ها و برنامه ريزي 

 مدارک و اطالعات مورد نیاز:-4
 آخرين مدرک تحصيلی  -اشخاص حقيقی: تصوير شناسنامه متقاضی ، كارت ملی ، پايان خدمت   -

 اشخاص حقوقی : تصوير  اسناد و مدارک مربوط به شركت) شامل: اساسنامه ،اظهار نامه ،آگهی تأسيس ،روزنامه رسمی ( 

 اطالعات فنی طرح مورد نظر  -

 (امور مالياتی  –صدور جواز تأسيس در سامانه تاييد نهايی تومان بابت هزينه تمبر صدور جواز )پس از  81111فيش پرداختی به مبلغ  -

صدور جواز تأسيس در سامانهتاييد نهايی )پس از  فيش پرداختی نيم در هزار سرمايه گذاري ثابت حداكثر به مبلغ يك ميليون ريال -

 فرم هاي مورد استفاده:-5
 پرسشنامه جواز تأسيس طرحهاي توليدي طراحی و مونتاژ  )اينترنتی ( -
 رنتی(حقيقی ( )اينت فرم اطالعات متقاضی ) حقوقی  -

 

 تشریح فرآیند ها : -6

 ورودي فرآیند : -6-1
 شرح نحوه انجام و تجهيزات مربوطه(:      

 انجام مطالعه و ارزيابی  متقاضی در خصوص زمينه فعاليت انتخابی  - 

 و اخذ نام كاربري و رمز  http://Behinyab.ir ثبت نام متقاضی در سامانه صدور مجوز  -
 ثبت پرسشنامه ، طرح توجيهی و درخواست صدور جوازتاسيس توسط متقاضی در سامانه فوق -

 و طرح توجيهی متقاضی بر اساس سلسله مراتب اداري و تطبيق با ضوابط و مقررات  بررسی كارشناسی  اطالعات  -

 يس اداره طرح ها و برنامه ريزي  سازمان تاييد اطالعات و بررسی كارشناسی صورت گرفته توسط رئ  -

 ارجاع به كارشناس امور مالی جهت صدور و ثبت فيش هاي بانكی   -

 ارجاع به رئيس اداره طرح ها و برنامه ريزي جهت تاييد نهايی صدور مجوز -

 ارجاع به ماشين نويسی و دبيرخانه جهت ثبت و صدور جواز تاسيس  -

الزم به توضيح است در صورتی كه متقاضی خواستار تاسيس واحد توليدي در خارج از شهرک هاي صنعتی استان باشد می بايست قبل از ثبت نام نكته :

قدام ممهور به مهر نقشه بردار را تحويل دبيرخانه سازمان داده تا سازمان نسبت به صدور استعالم هاي الزم ا  UTMدر سامانه بهين ياب كروكی و نقشه 

 نمايد و پس از ارائه پاسخ مثبت استعالم ها توسط متقاضی ، نسبت به ثبت نام در سامانه بهين ياب اقدام نمايد.
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 کنترل فرآیند : -6-2

 چه وقت  ؟ چه کسي  ؟ تشریح فرآیند زیربند

 متقاضی   6-2-8
انتخاب پس از 

 زمينه فعاليت

 متقاضی  و اخذ نام كاربري و رمز  http://Behinyab.ir ثبت نام متقاضی در سامانه صدور مجوز  6-2-2
پس از بررسی 

 فنی متقاضی

 متقاضی ثبت پرسشنامه ، طرح توجيهی و درخواست صدور جوازتاسيس توسط متقاضی در سامانه فوق 6-2-4
پس از اخذ نام 

 كاربري و رمز

6-2-3  
رئيس اداره طرح ها 

 و  برنامه ريزي

پس از درخواست 
 جواز متقاضی

6-2-5 
 

كارشناس اداره طرح 

 ها و  برنامه ريزي

پس از ارجاع 

رئيس اداره طرح 

 ها و  برنامه ريزي

6-2-6  
كارشناس اداره طرح 

 ها و  برنامه ريزي

پس از بررسی 
 كارشناسی

6-2-2  
رئيس اداره طرح ها 

 و  برنامه ريزي

پس از بررسی 

 كارشناسی

 كارشناس امور مالی  6-2-1

پس از تاييد 
رئيس اداره طرح 

 ها و  برنامه ريزي

6-2-9  
رئيس اداره طرح ها 

 و  برنامه ريزي

پس از ثبت فيش 

 مالی

 ماشين نويسی صدور جواز تاسيس  6-2-81

پس از تاييد 
رئيس اداره طرح 

 ها و  برنامه ريزي

 دبيرخانه ثبت جواز تاسيس  6-2-88
پس از پرينت 

 جوازتاسيس

 خروجي فرآیند : -6-3
 جواز تاسيس طرح هاي توليدي ، طراحی و مونتاژ . 

 مسئولیت ها : -7

 مسئوليت تهيه و برقراري و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل با وزارت صنعت ، معدن و تجارت  می باشد. -4-8

 می باشد. سازمان صنعت ، معدن و تجارت  استان كهگيلويه و بويراحمد مسئوليت اجراي اين دستورالعمل با  -4-2

 قوانین و مقررات( :   (مراجع -8
 وزارت صنعت ، معدن و تجارت . 

 .81/12/92مورخه  9/5112دستورالعمل صدور و تمديد جواز تأسيس واحدهاي توليدي ،طراحی و مونتاژ شماره 

 نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش: -9

 (.behinyab.irاينترنت )سامانه صدور مجوزهاي صنعتی و معدنی ؛ 

 مدت زمان انجام کار: -11

 

http://behinyab.ir/
http://behinyab.ir/


 

 کهگیلویه و بویر احمداستان صنعت ، معدن و تجارت سازمان 

 مشخصات سند:

 صدور جواز تأسیس طرحهاي تولیدي ، طراحي و مونتاژدستورالعمل عنوان سند:  

                                  PL-WI-01/03  کد سنـــد: 

 4از    4صفحه                                              1 شماره چاپ:    
 

QA-FM-02/00 

 : (Chart Process) نمودار گردش کار-11
 

  


