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3 - 
خدمتارائه دهنده 

4- 
مشخصات خدمت

5- 
جزييات خدمت

6- 
نحوه 



 در مرحله اطالع رساني خدمت

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

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

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

ذكر ضرورت الكترونيكيغير
مراجعه 
حضوري

تطبيق مدارك

درمرحله ارائه خدمت

(برنامه كاربردي) تلفن همراه اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          الكترونيكي    
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     
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ارتباطخدمتباساير

 
دستگاههاي ديگر

 

نام سامانه هاي دستگاه ديگرنام دستگاه 
ديگر

فيلدهاي 
موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 

پرداخت 
هزينه)

، اگراستعالمغيرالكترونيكياست استعالم الكترونيكي
:استعالم توسط  

 برخط
online 

دسته
اي 

)Batch( 

كميسيون مبارزه قاچاق 
استانداري 

دستگاه      
مراجعهكننده     

دستگاه    شركت نفت   
مراجعهكننده     

دستگاه    اداره كل استاندارد   
مراجعهكننده     



9- 
عناوين فرايندهاي خدمت

 
1-

 دريافت مدارك از متقاضي و تشكيل پرونده1
 بررسي مدارك و مستندات2
 آيا مدارك كامل و مورد تاييد است؟3
نياز براي نهادهاي مرتبطبله : ارسال نامه استعالمات مورد 4  

 خير: اعالم به متقاضي جهت تكميل مدارك و رفع نقص5
 آيا جواب استعالمات مثبت بوده است ؟6
 بله: هماهنگي با اعضاء كارگروه جهت بازديد از واحد توليدي7
 ارسال دعوتنامه براي اعضاء كارگروه8
 بازديد از واحد توليدي9

سنجي و تاييد تمامي اعضاءتنظيم فرم ظرفيت 10  

 اخذ نمونه محصوالت مشمول استاندارد سازي توسط اداره استاندارد11
 پيگيري ارسال نتيجه آزمون نمونه ها توسط اداره استاندارد به كارگروه ملي استاندارد سازي12
 آيا نتيجه آزمون مورد تاييد كارگروه مركزي مي باشد؟13
به منظور عدم صدور پروانه خير: اعالم به متقاضي14  
 بله: دستور صدور پروانه صنعتي15
 تاييد پروانه صنعتي16
 ثبت و تحويل به متقاضي17
 نگهداري سوابق18

 دريافت مدارك از متقاضي و تشكيل پرونده1
 بررسي مدارك و مستندات2
؟آيا مدارك كامل و مورد تاييد است3  

استعالمات مورد نياز براي نهادهاي مرتبطبله : ارسال نامه4  

 خير: اعالم به متقاضي جهت تكميل مدارك و رفع نقص5
 آيا جواب استعالمات مثبت بوده است ؟6
 بله: هماهنگي با اعضاء كارگروه جهت بازديد از واحد توليدي7
 ارسال دعوتنامه براي اعضاء كارگروه8
 بازديد از واحد توليدي9

 تنظيم فرم ظرفيت سنجي و تاييد تمامي اعضاء10
 اخذ نمونه محصوالت مشمول استاندارد سازي توسط اداره استاندارد11
 پيگيري ارسال نتيجه آزمون نمونه ها توسط اداره استاندارد به كارگروه ملي استاندارد سازي12
 آيا نتيجه آزمون مورد تاييد كارگروه مركزي مي باشد؟13

 خير: اعالم به متقاضي به منظور عدم صدور پروانه1414

 بله: دستور صدور پروانه صنعتي15

 تاييد پروانه صنعتي16

 ثبت و تحويل به متقاضي17

 نگهداري سوابق 18



نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت -10

 



                            



 ره يكست اطالعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شمالي

  نيزتكميل شود  2اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره *

  

يف
رد

 

  
  

 عنوان مجوز

  
  

 نوع مجوز

  
  

  مستندات قانوني 
(مصوبه، بخشنامه، 

 آيين نامه)

  
  

  مدارك مورد نياز
  
  
بار 

اعت
ت 

مد
 

  
  

  هزينه 
 (ريال)

  
  

 متقاضي مجوز

  
  

فرآيند 
صدور 
 مجوز

  
  

مراجع 
 ناظر

  
  

  زمان تقريبي 
  فرآيند مجوز 
 (روز/ ساعت)

جوز
د م

رآين
ف

 

ات
يح
وض

ت
  

  

قي
حقي

قي 
حقو

 

تي
دول

صي 
صا

اخت
ك * 

شتر
م

كي 
وني
كتر

ال
كي 

وني
كتر

ر ال
غي

 

1 

توليد و صادرات مشتقات نفتي     

 صدور

دستور العمل رويه 
اجرائي كد گذاري و 
صحه گذاري پروانه 

هاي بهره برداري 
براي واحد هاي 

توليدي مشتق نفتي   
 

مدارك استمرار فعاليت (فيش  -1
ارائه تاييديه  -2آب و برق و گاز)

سند مالكيت يا  -3هاي استعالم 
اصل -4قرارداد واگذاري زمين 
اصل  -5نامه ارسال پروانه قبلي 

چنانچه واحد  -6پروانه قبلي 
داراي جواز تاسيس يا توسعه باشد 
ارائه پيشرفت فيزيكي يا پايان كار 

 در هزار فروش 2ارائه تاييديه  -7

  √ √ √ 

  
 
 
 
 
√ 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
√  
 

 

        تمديد 2
  

  
  

 

        اصالح 3
  

  
   

        لغو 4
  

  
   



  

  فرم شماره دو

 رديف
عنوان دستگاه استعالم 

 شونده

 نوع فرآيند

مدارك مورد 
 نياز

 مدت اعتبار
  هزينه
 (ريال)

زمان انجام 
  كار

(روز/ 
 ساعت)

 فرآيند مجوز

 توضيحات
  

موارد 
  استعالم
با ذكر 
 نام **

  
  ساير
***  
  
 

 الكترونيكي
غير 

 الكترونيكي

كميسيون مبازره با قاچاق  1
 استانداري 

  الكترونيكيغير      

        شركت نفت  2

        اداره كل استاندارد 3

4          

5          

6          

7          

8          

  ** نام استعالم در توضيحات درج شود

  *** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطالعات آن در توضيحات درج شود



  

  

 


