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 هدف : -1

تمديد جواز تأسيس طرحهاي توليدي ، طراحی و مونتاژ  به  مظوهور ايدهاد همهاهظگی      چگونگی هدف از تدوين اين دستورالعمل  تشريح نحوه

الزم ب  مظوور ارائ  خدمات ب  موقع و تسريع در امورمتقاضيان جهت سرماي  گذاري در احداث   واحهدهاي نهظعتی ، به  اسهتظاد انهرم نوهر       

 مدلس شوراي اسرمی.  27/7/81ب مورخ   ه  4223شماره 

 

 رندگان:خدمت گی-2
 ) مدت زمان انتبار مدوز ب  پايان رسيده است( متقاضيان سرماي  گذاري در بخش نظعت ك  يك سال از تاريخ ندور مدوزطرح آنان ميگذرد

 

 خدمت دهندگان:-3
 سازمان نظعت ، معدن و تدارت استان كهگيلوي  و بويراحمد. 

 اداره طرح ها و برنام  ريزي سازمان

 

 رد نیاز:مدارک و اطالعات مو-4
 ارائ  گزارش پيشرفت فيزيكی طرح ب  نورت ايظترنتی در بازه هاي زمانی دو ماه    -

 ثبت درخواست  ايظترنتی  دارنده جواز تأسيسهاي فوق ب  سازمان  پس از تاييد گزارش پيشرفت فيزيكی   -

 ريال (. 50000فيش پرداختی بابت هزيظ  تمديد جواز )ب  ازاي هر دوره تمديد ،  -

 

 فرم هاي مورد استفاده:-5
 فرم گزارش پيشرفت فيزيكی  )ايظترنتی (.  -

 

 تشریح فرآیند ها : -6

 ورودي فرآیند : -6-1
 شرح نحوه اندام و تدهيزات مربوط (:      

    http://Behinyab.irثبت گزارش پيشرفت فيزيكی  ايظترنتی توسط متقاضی از طريق سامان   - 

 http://hstsm.irبررسی و تاييد  گزارش توسط كارشظاس مربوط   در سامان  هماهظگ  -

    http://Behinyab.irثبت درخواست تمديد توسط  متقاضی در سامان  ندور مدوز  -

 http://hstsm.irدر سامان  هماهظگ بر اساس سلسل  مراتب اداري و تطبيق با ضوابط و مقررات  ی  اطرنات بررسی كارشظاس -

 تاييد تمديد جواز تاسيس توسط رئيس اداره طرح ها و برنام  ريزي   -

 ريال ( 50000ي هر بار تمديد ، )ب  ازا ارجاع ب  كارشظاس امور مالی جهت ندور و ثبت فيش بانكی   -

 نهايی ارجاع ب  رئيس اداره طرح ها و برنام  ريزي جهت تاييد -

 ارجاع ب  ماشين نويسی و دبيرخان  جهت ندور و ثبت نام  تمديد جواز تاسيس -
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 کنترل فرآیند : -6-2

 چه وقت  ؟ چه کسي  ؟ تشریح فرآیند زیربند

 متقاضی   http://Behinyab.ir ارائ  گزارش پيشرفت فيزيكی  ايظترنتی توسط متقاضی در سامان  بهين ياب  6-2-1
ماه  پس  2در فوانل 

 از ندور جواز 

6-2-2 
ارجاع گزارش پيشرفت فيزيكی ثبت شده  ايظترنتی ب  كارشظاس مربوط  از طريق سامان  هماهظگ 

http://hstsm.ir 

رئيس اداره طرح ها 

 و برنام  ريزي
 پس از گزارش متقاضی

 كارشظاس بررسی ، انرح و تاييد  گزارش پيشرفت فيزيكی و ارجاع ب  رئيس گروه برنام  ريزي جهت تاييد  6-2-3
پس از ارجاع رئيس 

 اداره

 تاييد نهايی گزارش پيشرفت فيزيكی  6-2-4
رئيس اداره طرح ها 

 و برنام  ريزي

پس از بررسی و تاييد 

 كارشظاس

 متقاضی http://Behinyab.irثبت درخواست تمديد توسط  متقاضی در سامان  بهين ياب   6-2-5
پس از تاييد گزارش 

 متقاضی

6-2-6 
ارجاع  درخواست تمديد جواز تاسيس ب  كارشظاس مربوط  از طريق سامان  هماهظگ  

http://hstsm.ir 

رئيس اداره طرح ها 

 و برنام  ريزي

پس از درخواست 

 تمديد متقاضی

 بررسی درخواست  تمديد و تاييد مقدماتی و ارجاع ب  رئيس اداره طرح ها و برنام  ريزي  6-2-7
كارشظاس اداره طرح 

 و برنام  ريزي ها

پس از ارجاع رئيس 

 اداره

 تاييد تمديد جواز تاسيس و ارجاع ب  كارشظاس امور مالی جهت ندور و ثبت فيش بانكی   6-2-8
رئيس اداره طرح ها 

 و برنام  ريزي
 پس از تاييد كارشظاس

6-2-9 
نويسی جهت ندور تاييد نهايی تمديد توسط رئيس اداره طرح ها و برنام  ريزي و ارجاع ب  ماشين 

 تمديد جواز تاسيس

رئيس اداره طرح ها 

 و برنام  ريزي

پس از ثبت فيش امور 

 مالی

 ماشين نويسی ندور تمديد جواز تاسيس  6-2-10
رئيس اداره پس از تاييد 

 طرح ها و برنام  ريزي

 پس از پريظت تمديد دبيرخان  ثبت تمديد جواز تاسيس  6-2-11

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

 مسئولیت ها : -7 
 مسئوليت تهي  و برقراري و نوارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل با وزارت نظايع و معادن می باشد. -3-1

 می باشد. سازمان نظايع و معادن استان كهگيلوي  و بويراحمد مسئوليت اجراي اين دستورالعمل با  -3-2
 

 قوانین و مقررات( :   (مراجع -8
 وزارت نظعت ، معدن و تدارت 

 18/07/92مورخ   9/5002دستورالعمل ندور و تمديد جواز تأسيس واحدهاي توليدي ،طراحی و مونتاژ شماره 
 

 نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش: -9
 ايظترنت )سامان  بهين ياب و سامان  هماهظگ(.

 انجام کار:مدت زمان  -10
 در نورت تكميل بودن مدارك ب  نورت يك روزه اندام  می شود 
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 : (Chart Process) نمودار گردش کار-11
 

  


