فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عىًان خذمت  :صذير مجًز ومًوٍ ترداری از اجسای تىًع زیستی( گًوٍ َای گیاَی ي
) ...
وًع خذمت:

خذمت تٍ شُريوذان ()G2C

شىاسٍ خذمت 12021120107

خذمت تٍ کسة ي کار ()G2B

خذمت تٍ دیگردستگاٌ َای ديلتی()G2G

شرح خذمت :تررسی درخًاست متقاضی جُت ومًوٍ تردای از اجسای تىًع زیستی ي تا ارائٍ مستىذات الزم از جملٍ پريپًزال مصًب شامل اَذاف ،تعذاد ومًوٍ
ترداری ،گًوٍ ي  ...تًسظ کارشىاس مرتًعٍ تررسی می گردد
مذارک مًرد ویاز]::تكمیل گردد[

-1
-2
-3
-4
-5
-6

تکمیل فزم درخًاست متقاضی
معزفی وامٍ اس معايوت پژيَشی /مذیز گزيٌ  /ارگان مزبًطٍ
ارائٍ پزيپًسال مصًب ( بزای داوشجًیان ي محققیه)
تکمیل فزم تعُذ وامٍ
کپی کارت ملی
تصًیز مجًس ومًوٍ بزداری

جسییات خذمت

متًسظ مذت زمان ارایٍ خذمت:

ساعات ارائٍ خذمت:
تعذاد تار مراجعٍ حضًری
َسیىٍ ارایٍ خذمت(ریال) تٍ
خذمت گیروذگان

]::تكمیل گردد[حذاکثر  10ريز کاری
(ساعات مراجعٍ متقاضی) در کلیٍ ساعات اداری در ایام َفتٍ
]::تكمیل گردد[الزم ومی تاشذ
شمارٌ حساب (َای) تاوكی
مثلغ(مثالغ)
]تكمیل گردد[
]تكمیل گردد[تر اساس دستًرالعمل متفايت
است
...

وحًٌ دسترسی تٍ خذمت

ایىتروتی (پیًوذ صفحٍ ارائٍ خذمت تصًرت الكتريویكی تا کلیک ريی وماد کارتر را َذایت کىذ)
https://www.doe.ir/Portal/home/?957200/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
پست الكتريویک( :آدرس پست الكتريویک خذمت جُت پاسخگًیی یا ارتثاط تا متقاضی)
تلفه گًیا یا مرکس تماس( :در صًرت يجًد ارائٍ شمارٌ مرکس تماس یا تلفه گًیا تا کلیک ريی وماد ومایش دادٌ شًد)

42781811 -42781848ستاد-کارشىاس استان

تلفه َمراٌ

(پیًوذ دریافت تروامٍ کارتردی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمراٌ)

پیام کًتاٌ (شمارٌ ساماوٍ پیامكی ارائٍ خذمت در صًرت يجًد تا کلیک ريی وماد ومایش دادٌ شًد)
دفاتر ارائٍ خذمت یا دفاتر پیشخًان خذمات (لیست تازشًوذٌ یا پیًوذ آدرس دفاتر ارائٍ خذمت یا دفاتر پیشخًان ارائٍ خذمت)

ومًدار مراحل دریافت خذمت/زیرخذمت (از دیذ متقاضی خذمت)

ريوذ اجرای فرآیىذ
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تکمیل ي بارگذاری فزم َای درخًاستی ي مذارک ي مستىذات تًسط متقاضی
ارجاع مذارک تًسط مذیزکل دفتز تخصصی بٍ رئیس گزيٌ مزبًطٍ
بزرسی ي اعالم وظز تًسط گزيٌ تخصصی مزبًطٍ
ارجاع وظز اس رئیس گزيٌ بٍ مذیزکل
اعالم وظز وُایی بٍ متقاضی
چىاوچٍ متقاضی درخًاست خًد را اس طزیق ادارات کل استان اعالم ومایذ ،درخًاست بٍ اوضمام مذارک مًرد ویاس اس
طزیق ادارات کل بٍ دفتز تخصصی در ستاد ارسال گزدد.
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