
  بسمه تعالي
  1 ضميمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي

  شناسه خدمت -2  ، بررسي و محاسبه جايزه صادراتي پذيرش :عنوان خدمت -1
  ( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3 - 
ارائه دهنده 

خدمت
  انسازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهر نام دستگاه اجرايي:  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت نام دستگاه مادر:
4- 

مشخصات خدمت
  

در راستاي اهداف دولت در حمايت از صادركنندگان كاال و خدمات كشور،جوايز صادراتي كاال در دوره   شرح خدمت
زماني يك ساله بر اساس جدول حمايتي متناسب با ارزش افزوده ،شرايط بازار و سطح فن آوري تعيين 

  صادركنندگان پرداخت مي شود.و به 
  )G2C( خدمت به شهروندان        نوع خدمت 

  )G2B(خدمت به كسب و كار      
نوع  )G2G(خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي     

 
مخاطبين

 صادركنندگان استان تهران  

  تصدي گري      حاكميتي      ماهيت خدمت 
  روستايي      شهري      ستانيا      منطقه اي      ملي      سطح خدمت

  مالكيتثبت      تامين اجتماعي     كسب و كار  ماليات  سالمت  آموزش     تولد       رويداد مرتبط با:
  ساير    وفات    هامدارك و گواهينامه بازنشستگي     ازدواج     بيمه     تاسيسات شهري     

  رخداد رويدادي مشخص  فرارسيدن زماني مشخص   ده خدمت  تقاضاي گيرن      نحوه آغاز خدمت
  ساير:  ...      تشخيص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

 نامه درخواست جايزه -1
 اعتبار كارت بازرگاني -2
 اطالعات تقاضاچاپ  -3
 كپي كارت بازرگاني -4
 ركتروزنامه رسمي ، كپي اساسنامه ، آگهي تاسيس ، اظهارنامه ثبت ش -5
  اصل پروانه صادراتي و يك فقره كپي از آن و عدلبندي مورد تائيد گمرك -6

  دستورالعمل جوايز صادراتي  باالدستيقوانين و مقررات 

  ساعت 6     در:       ماه        فصل          سال خدمت گيرندگان   30   آمار تعداد خدمت گيرندگانجزييا -5
  .ايران در اين خصوص قادر به تعيين مدت زمان نمي باشيمسازمان توسعه تجارت سوي از  عدم تامين اعتبار با توجه به دمت:خ مدتزمانارايهمتوسط 



  بار در:       ماه        فصل          ساليك                  (تازمان تامين اعتبار)   يكبار براي هميشه       تواتر
  پرونده تعداد مراجعه حضوري متفاوت است. نواقصتوجه به كارشناسي و  با  تعدادبار مراجعه حضوري

هزينه ارايه خدمت(ريال) به 
  خدمت گيرندگان

  پرداخت بصورت الكترونيك  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)
    مبلغي دريافت نمي گردد

      
. . .      
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نحوه دسترسي به خدمت

  
  مت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آنآدرس دقيق و مستقيم خد

Yaranesh.tpo.ir
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

  رسانه ارتباطي خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رساني خدمت
  الكترونيكي      

  
  ه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)اينترنتي (مانند وبگا    
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  تلفن گويا يا مركز تماس  پيام كوتاه    
  دورنگار ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت   غيرالكترونيكي
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  از اصالت مدركجهت احر   

  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
  ساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   

در مرحله درخواست خدمت
  

  الكترونيكي    
  

  اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)    
  ارسال پستي     پست الكترونيك                        
  تلفن گويا يا مركز تماس  پيام كوتاه    
  دفاتر پيشخوان     
  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:    
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   

  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    
ذكر ضرورت   غيرالكترونيكي   

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد      

  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
  جهت دريافت جوايز صادراتيساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   



مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه   

يا ارتباط با ديگر 
دستگاه ها )

  

  الكترونيكي    
  

  )ERP تگاه)           اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يااينترنتي (مانند درگاه دس    
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)پست الكترونيك                              

ذكر ضرورت   غيرالكترونيكي
مراجعه 
حضوري

    

درمرحله ارائه خدمت
  

  الكترونيكي    
  

  ن همراه (برنامه كاربردي)اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلف 
  پست الكترونيك                         ارسال پستي    
  تلفن گويا يا مركز تماس  پيام كوتاه    
  دفاتر پيشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
  عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   

  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    
ذكر ضرورت   ترونيكيغيرالك

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد      

  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
  دريافت جوايز صادراتي جهتساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   
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ارتباطخدمتباسايرسامانهها 

(بانكهاي 
اطالعاتي) 

دردستگاه
  

  فيلدهاي موردتبادل  م سامانه هاي ديگرنا
  
  

استعالم   استعالم الكترونيكي
غير 

 الكترونيكي

برخط
  online

  
دسته

اي 
)

Batch
( 

          با سامانه اي در ارتباط نمي باشيم
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ارتباطخدمتباساير

دستگاههاي ديگر 
ه نام سامانه هاي دستگا  نام دستگاه ديگر  

  ديگر
مبلغ فيلدهاي موردتبادل

(درصور
ت 

پرداخت 
 هزينه)

اگراستعالمغيرالكترونيكياست،  استعالم الكترونيكي
  :استعالم توسط

برخط
  online

  
دسته

اي 
)

Batch
(  



سازمان توسعه تجارت 
  ايران
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درخواست اطالعات 
درخصوص درج 

قيمت پايه كاالهاي 
صادراتي در سايت 

  رانشيا

  دستگاه        ندارد
  مراجعهكننده   

درخواست تاييديه   غيرالكترونيكي  گمركات كشور
درخصوص 

اظهارنامه هاي 
 صادراتي

  دستگاه      ندارد
  مراجعهكننده   

  دستگاه            
  مراجعهكننده   

9- 
خدمتعناوين فرايندهاي 

  

  مراجعه صادركنندگان به واحد پذيرش -1
  ارسال پرونده به كارشناسان واحد كارشناسي -2
  كارشناسي و بررسي پرونده ها -3
  ارسال صورتحساب و زونكن هاي كارشناسي شده به ذيحساب سازمان -4

. . . .  



  نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت -10
  

  پذيرش مدارك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شروع

مراجعه صادركنندگان 
 به واحد پذيرش

تحويل چك ليست به 
 متقاضي

دريافت چك ليست و 
 مدارك از متقاضي

 بررسي مدارك 

آيا مدارك
 كامل است؟

ركننده جهت خير:عودت به صاد
 تكميل مدارك

بله:ارسال مدارك به رئيس 
 اداره

ارسال پرونده به
كارشناسان واحد

 بايگاني

 پايان



 

 و محاسبه جايزه صاردراتيبررسي   

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 شروع

دريافت مدارك صادركننده از
 واحد پذيرش

كارشناسي و 
 بررسي پرونده

B 

آيا پرونده
 تكميل است؟

خير:اعالم به واحد پذيرش جهت 
 اعالم به صادركننده

 بله :محاسبه نمودن جايزه

A 



  A 

كارشناسي و
 بررسي نهايي

آيا مدارك
 كامل است؟

خير:ارجاع به كارشناس 
 اوليه جهت رفع نقص

B

بله:كنترل محاسبات و 
ميزان جايزه و تكميل فرم 

داخت صورتجلسه كميته پر

تائيد و امضاء فرم مشخصات
 كاالهاي متقاضي  

صورتجلسه و ارسال ي امضا
 به معاونت بازرگاني خارجي

صورتجلسه و ارساليامضا
 به ذيحساب 

 تحويل زونكنها به ذيحساب

 بايگاني

 پايان


