
 بسمه تعالي
  1 ضميمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي

  شناسه خدمت -2  برداري بهره پروانه اصالح :عنوان خدمت -1
  اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.) (

3 - 
ارائه دهنده 

خدمت
  سازمان صنعت، معدن و تجارت نام دستگاه اجرايي:  

  وزارت صنعت ، معدن و تجارت نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

براي واحد هاي دارنده پروانه بهره برداري كه با رعايت ضوابط و مقررات نسبت به افزايش ظرفيت موجود و يا   شرح خدمت
اقدام نموده اند پروانه بهره برداري جديد صادر و جايگزين پروانه قبلي  توليد محصوالت جديد و يا تغيير نشاني 

  مي گردد.
  )G2C( خدمت به شهروندان  نوع خدمت 

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

 
مخاطبين

  

 
 متقاضيان بخش صنايع معدني

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

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

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

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

  فرم هاي مربوطه

  )18/7/92مورخ  161383/60(شماره  9/5002دستور العمل   باالدستيقوانين و مقررات 

5- 
جزييات خدمت

  

  ماه        فصل          سال       در:خدمت گيرندگان 200  آمار تعداد خدمت گيرندگان
    خدمت: مدتزمانارايهمتوسط 
  فصل          سال      بار در:       ماه  2                        يكبار براي هميشه                         تواتر

  يك بار  حضوري تعدادبار مراجعه
هزينه ارايه خدمت(ريال) به 

  خدمت گيرندگان
  پرداخت بصورت الكترونيك  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)

      
      

. . .    

6- 
نحوه دسترسي به خدمت

  

  بودن همه يا بخشي از آنس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي آدر
www.hstsm.irdabir.tcommerce.ir                             

 سيستم دبير –سامانه هماهنگ نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

  خدمترسانه ارتباطي   نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رساني خدمت
  الكترونيكي      

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

ذكر ضرورت   الكترونيكيغير
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   

  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
  ساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   



در مرحله درخواست خدمت
  

  الكترونيكي    
  

  (برنامه كاربردي) تلفن همراه    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          
  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   الكترونيكيغير

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد      

  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
  ساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   

مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه   

يا ارتباط با ديگر 
دستگاه ها )

  

  الكترونيكي    
  

  )ERP اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا    
  ساير(باذكرنحوه دسترسي)پست الكترونيك                              

ذكر ضرورت   الكترونيكيغير
مراجعه 
حضوري

    
  دستگاه ها مي باشد.در مواردي كه نياز به استعالم از ساير 

درمرحله ارائه خدمت
  

  الكترونيكي    
  

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

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

  ساير(باذكرنحوه دسترسي)    
ذكر ضرورت   الكترونيكيغير

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد      

  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
  ساير:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملي   
  استاني   
  شهرستاني   

7- 
ارتباطخدمتباسايرسامانهها 

(بانكهاي 
اطالعاتي) 

دردستگاه
  

  فيلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي ديگر
  
  

استعالم   استعالم الكترونيكي
غير 

 الكترونيكي

برخط
  online

  
دسته

اي 
)

Batch
( 

          
          
          
          

8-
ارتباطخدمتباساير

 
دستگاههاي ديگر

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه ديگر  
  ديگر

فيلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزينه)

، اگراستعالمغيرالكترونيكياست استعالم الكترونيكي
برخط  :استعالم توسط

  online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

سازمان حفاظت محيط 
  زيست

  دستگاه           
  مراجعهكننده   

اداره كل استاندارد و 
  تحقيقات صنعتي

  دستگاه        
  مراجعهكننده   

  دستگاه            سازمان آب منطقه اي
  مراجعهكننده   

              



 

9- 
خدمتعناوين فرايندهاي 

  

دريافت درخواست متقاضي در سامانه هماهنگ
 بررسي استعالمات

 گزارشبازديد و تهيه 

دريافت اصل پروانه قبلي و فيش واريزي از متقاضي
 تاييد صدور پروانه

 پرينت پروانه

 ثبت در دبيرخانه 

 نگهداري مستندات 

  نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت -10
  
  
  
  
  

                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اداره امور صنايع معدني واحدمربوط:پست الكترونيك:83211426تلفن:پيام مدرسي فرم: نام ونام خانوادگي تكميل كننده

 


