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 هدف : -1
صدور جواز تأسيس طرحهاي توليدي ، طراحی و مونتاژ  به  مظوهور ايدهاد همهاهظگی      چگونگی هدف از تدوين اين دستورالعمل  تشريح نحوه

واحدهاي صظعتی ، ب  استظاد اعالم نور شهماره  يان جهت سرماي  گذاري در احداث الزم ب  مظوور ارائ  خدمات ب  موقع و تسريع در امورمتقاض

 مدلس شوراي اسالمی  27/7/81ب مورخ   ه  4223

 

 خدمت گیرندگان:-2

 .هاي فوق  ك  قصد اصالح مظدرجات جواز تأسيس رادارند دارندگان  جواز تأسيس

 

 خدمت دهندگان:-3
 استان كهگيلوي  و بويراحمد  و تدارت معدن،  عتسازمان صظ

 سازمانبرنام  ريزي  طرح ها و اداره

 

 مدارک و اطالعات مورد نیاز:-4
  http://behinyab.irدر سامان   درخواست متقاضی درخصوص اصالح مشخصات جواز تأسيس در زميظ  مشخص -

 .اراي  اطالعات فظی طرح مورد نور -

   

 فرم هاي مورد استفاده:-5
 پرسشظام  اصالح جواز تأسيس طرحهاي توليدي طراحی و مونتاژ   

 

 تشریح فرآیند ها : -6

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

  http://behinyab.ir سيس توسط  متقاضی در سامان أثبت در خواست اصالح  جواز ت -

 ( http://hstsm.irاز طريق سامان  هماهظگ ) بر اساس سلسل  مراتب اداريارجاع ب  كارشظاس مربوط   -

اساس سلسل  طرح توجيهی متقاضی بر و  پرسشظام و مقررات و تطبيق با ضوابط و بررسی كارشظاسی  اطالعات دريافت مدارک و اطالعات و  -

 برنام  ريزي  طرح ها و توسط كارشظاس اداره مراتب اداري

  سيسأاصالحي  جواز ت و ثبت و دبيرخان  جهت صدورارجاع ب  ماشين نويسی و برنام  ريزي  طرح ها و رئيس ادارهتأييد  -
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 کنترل فرآیند : -6-2

 چه وقت  ؟ چه کسي  ؟ تشریح فرآیند زیربند

 پس از اخذ جواز متقاضی     http://behinyab.ir  سيس توسط متقاضی در سامان أدرخواست اصالح جواز تارائ   6-2-1

6-2-2 
از طريق سامان  هماهظگ  ب  كارشظاس مربوط ارجاع درخواست  ثبت شده 

(http://hstsm.ir)  
طرح ها   ادارهرئيس 

 برنام  ريزيو 

پس از درخواست 

 متقاضی

 برنام  ريزي طرح ها ودريافت مدارک و اطالعات توسط كارشظاس اداره  6-2-3
 طرح ها وكارشظاس 

 برنام  ريزي

پس از ارجاع 

 رئيس اداره

6-2-4 
بر اساس سلسل  و مدارک ، تطبيق با ضوابط و مقررات  بررسی كارشظاسی  اطالعات 

  در سامان  هماهظگ برنام  ريزي جهت تاييد طرح ها وو ارجاع ب  رئيس اداره مراتب اداري 
 طرح ها وكارشظاس 

 برنام  ريزي

پس از ارجاع 

 رئيس اداره

 برنام  ريزي طرح ها ورئيس اداره  توسطمورد نور  با بررسی اطالعات ييد اصالحاتأت 6-2-5
طرح ها  رئيس اداره

 برنام  ريزي و

پس از بررسی 

 كارشظاسی

  سيسأارجاع ب  ماشين نويسی جهت صدور اصالحي  جواز ت 6-2-6
طرح ها  رئيس اداره

 برنام  ريزي و

پس از ارجاع 

 كارشظاس

 ماشين نويسی سيس أصدور اصالحي   جواز ت 6-2-7

پس از ارجاع 

طرح  رئيس اداره

 برنام  ريزي ها و

 دبيرخان  سيس أت ثبت اصالحي   جواز 6-2-8
پس از پريظت 

 جواز تاسيس

 

 خروجي فرآیند : -6-3

   .سيس طرح هاي توليدي ، طراحی و مونتاژأاصالحي   جواز ت 
 

 مسئولیت ها : -7
 می باشد. و تدارت معدن عت ،وزارت صظ مسئوليت تهي  و برقراري و نوارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل با -3-1

 .می باشد معدن و تدارت استان كهگيلوي  و بويراحمد ت ،سازمان صظع مسئوليت اجراي اين دستورالعمل با  -3-2
 

    : قوانین و مقررات((مراجع -8
 و تدارت معدن عت ،صظوزارت 

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

 نوع فناوري مورد استفاده در اجراي روش: -9
 تراكظشی –ايظترنت 
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 : (Chart Process) نمودار گردش کار-11
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