بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت:
اعزام اساتید زبان فارسی به دانشگاه های خارجی

نام دستگاه اجرایی :مرکز همکاری های علمی بین المللی – معاونت گسترش زبان فارسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور

خدمت

 -3ارائه دهنده

18042331000

نام دستگاه مادر :وزارت علوم تحقیقات وفناوری

شرح خدمت

اعزام استاد زبان فارسی به خارج از کشور -کارگروه های علمی آزمون استاندارد زبان فارسی – سرفصل های
درسی خارج از کشور و منابع آموزشی –

نوع مخاطبین

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاه های

 -4مشخصات خدمت

دولتی()G2G
ماهیت خدمت

 حاکمیتی

سطح خدمت

 ملی بین المللی

رویداد مرتبط با:

نحوه آغاز خدمت


آموزش

اعضای هیات علمی زبان وادبیات فارسی و
رشتههای مرتبط در دانشگاه ها و مراکز علمی داخل
کشور و هم چنین خارج کشور

 تصدی گری
استانی

منطقه ای

روستایی

شهری

سالمت

مالیات

کسب و کار

تامین اجتماعی

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامهها

تقاضای گیرنده

فرارسیدن زمانی مشخص

تولد

ثبت مالکیت
وفات

سایر

رخداد رویدادی مشخص

خدمت
 تشخیص دستگاه
مدارک الزم برای انجام

سایر... :

فرم های متقاضیان اعزام – اسناد هویتی – مدارک تحصیلی

خدمت
قوانین و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت گیرندگان

 10نفر خدمت گیرندگان در:

متوسط مدت زمان ارایه

 3سال

خدمت:

تواتر

 -5جزییات خدمت

آئین نامه شورای گسترش برنامه ریزی و علمی و اعزام مدرس زبان فارسی به خارج از کشور

یکبار برای همیشه

ماه

سال

فصل

 10.بار در ماه بار در:

ماه

فصل

سال

تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

حقوق ارزی به استادان اعزامی

 25مدرس زبان فارسی در خارج از

طبق قانون مصوب

کشور حساب در بانک تجارت
ارزی هرمزان

حق الجلسه به اعضای کارگروه

پرداخت از سوی امور مالی به
دانشگاه ها و مراکز محل خدمت

...

پرداخت بصورت الکترونیک

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
https://piiuo.msrt.ir/fa
در دست اقدام

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از
آن:
مراحل خدمت

نوع ارائه
الکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 
 پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس

الکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

حضوری

غیرالکترونیکی

 پیام کوتاه
مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی

تلفن گویا یا مرکز تماس

تلفن همراه (برنامه کاربردی)


ارسال پستی

 پیام کوتاه

در مرحله درخواست خدمت

دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر :نوع کار و نیاز به مصاحبه و

شهرستانی

مذاکره با افراد

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت

 پست الکترونیک

مراجعه

ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

غیرالکترونیکی

حضوری

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

حضوری

مرحله تولید خدمت

 ارسال پستی

جهت احراز اصالت فرد

 پست الکترونیک

(فرایند داخل دستگاه یا

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

سایر(باذکرنحوه دسترسی) کارشناسان معاونت

ذکر ضرورت مراجعه

 -6نحوه دسترسی به خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت

در دست اقدام

رسانه ارتباطی خدمت

اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
سایر (باذکرنحوه دسترسی)

اعزام استادان مصاحبه جهت شورای علمی و تایید صالحیت علمی
مذاکره و صحبت در خصوص اعزام
پی گیری امور بعد وقبل اعزام

الکترونیکی

پست الکترونیک *

ارسال پستی*

تلفن گویا یا مرکز تماس

پیام کوتاه*

درمرحله ارائه خدمت

دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

حضوری

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک

ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

سایر:

شهرستانی

فیلدهای موردتبادل

برخط

(بانکهای اطالعاتی) در دستگاه

استعالم الکترونیکی

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

پرداخت
هزینه)
وزارت امورخارجه
سفارت خانه های

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه

کشورهای دیگر در تهران
دانشگاه ها و مراکز علمی

دستگاه

-1ارسال فراخوان به دانشگاهها
-2بررسی پرونده ها

خدمت

-3برگزاری شورای علمی و مصاحبه

 -4اعزام به خارج از کشور
 -5پشتیبانی های پس از اعزام

غیر

الکترونی
کی

است ،استعالم توسط:

مراجعه کننده

داخل و خارج از کشور

 -9عناوین فرایندهای

برخط

ت

online
دستهای

دیگر

موردتبادل

(درصور

الکترونیکی

استعالم

اگر استعالم غیرالکترونیکی

()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه

فیلدهای

مبلغ

استعالم

online

نام سامانه های دیگر

مراجعه به دستگاه:

دستهای

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

تلفن همراه (برنامه کاربردی)*

مراجعه کننده

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

اطالعات كلي اعزام استاد:
 از استادان متقاضي اعزام بعد از مصاحبه شوراي علمي و برنامه ریزي و بر اساس سهمیه بندي هر دانشگاه و نوبت
براي اعزام دعوت بعمل مي آید  .در صورت تمایل استاد مراتب اعزام شروع مي گردد .
 فرایند اعزام هر استاد مستلزم همکاري پیوسته استاد متقاضي اعزام با معاونت است  .لذا استادان محترم باید همواره
در طي این فرایند با کارشناسان معاونت در ارتباط بوده و همکاري الزم را به منظور تسریع در اعزام داشته باشند .
ارتباطات اي میلي از ملزومات این فرایند مي باشد .
 در بدو امر اطالعات تماس استادان قبلي اعزامي در کشور مورد نظر در اختیار استاد متقاضي قرار مي گیرد .
 کارشناسان معاونت بر اساس اطالعات دریافتي از استادان قبلي و یاگزارشهاي ارسالي آنان اطالعاتي را در اختیار
متقاضیان اعزام قرار مي دهند معهذا هیچ گونه مسئولیتي بر عهده معاونت نمي باشد .
 مدت اعزام اولیه دو سال است که این مدت با شرایط ذیل قابل تمدید تا سه سال مي باشد:
 رضایت معاونت از فعالیت ها و عملکرد استاد اعزامي(ارسال منظم گزارش ،تشویق دانشجویان به بورسیه شدن و
مشارکت و فعالیت هاي دیگر)...
 اعالم سفارت جمهوري اسالمي ایران در کشور محل ماموریت مبني بر نیاز به خدمات استاد اعزامي
 موافقت دانشگاه یا مرکز محل خدمت در ایران
مراحل اداري اعزام:
 مرحله اول هر اعزامي تمایل استاد متقاضي اعزام است و سپس نظر دانشگاه محل خدمت مي باشد  .لذا نامه
نظرخواهي ازدانشگاه یا مرکز محل خدمت از سوي مرکز ارسال مي شود که استاد متقاضي اعزام موظف به پي گیري
پاسخ مثبت دانشگاه مي باشد.

 اولین وظیفه استاد متقاضي اعزام تهیه شرح حال علمي به فارسي – انگلیسي – عربي یا فرانسه (بر حسب نیاز و کشور
محل اعزام ) مي باشد – این شرح حال باید کامل و دقیق تهیه شود – زیرا براي گرفتن پذیرش استاد به وزارت امور
خارجه کشور مقابل ارسال مي شود – شرح حال ناقص باعث عدم پذیرش از سوي طرف مقابل خواهد شد .
 اعالم مشخصات همراهان به طور رسمي از سوي دانشگاه به این مرکز
 پي گیري نامه جواب مثبت دانشگاه یا مرکز محل خدمت در ایران
 تکمیل فرم هاي الزم استعالم عمومي از سوي مرکز
 بعد از اعالم پاسخ مثبت دانشگاه پذیرش براي استاد منتخب از سوي کشور مقابل و ازطریق وزارت امورخارجه،
مدیرگروه کرسي مربوطه صورت خواهد گرفت.
 بعد از اخذ پذیرش استاد اعزامي ،پرونده متقاضیان اعزام براي تعیین مرتبه همترازي با پست هاي وزارت امور خارجه
به امور اداري وزارت متبوع ارسال مي شود .
 مرتبه همترازي استادان به منظور تسهیل در پرداخت هاي ارزي صورت مي گیرد  .مراتب از نظر اهمیت عبارتند از
رایزن  - :دبیر اول -دبیر دوم  -دبیرسوم – که در میزان دریافت حقوق ارزي موثر مي باشد براي اطالع از جزئیات
مربوط به پرداخت ها(میزان حقوق متناسب با کشو -حق مسکن -شهریه ثبت نام فرزندان در مدارس ایراني -اضافه
بار و )....با امور اداري وزارت که در حال حاضر آقاي رشیدي کارشناس مربوطه آن مي باشد در تماس باشید.
 بعد از اخذ همترازي مرکز جهت اخذ روادید و صدرو گذرنامه خدمت استاد اعزامي و همراهان با اداره کنسولي
وزارت خارجه مکاتبه مي کند.
 در تمامي مراحل اخذ همترازي و صدور گذرنامه خدمت امکان برگزاري دوره ها از سوي وزارت امورخارجه ویادوره
هاي توجیهي از سوي مرکز مي باشد که استادان اعزامي موظف به شرکت در آن مي باشند.
 طبق مقررات استادان اعزامي باید با گذرنامه خدمت به کشور محل ماموریت خود اعزام شوند مگر در مواردي خاص
که سفارت و یاوزارت امور خارجه اعالم کنند که استاد اعزامي با گذرنامه معمولي سفر کند – گذرنامه خدمت فقط
براي شخص استاد اعزامي صادر مي شود و شامل همراهان نمي باشد .

 استاد بعد از مراجعه به اداره کنسولي و دریافت یاداشت به سفارت کشور محل اعزام خود مراجعه کرده و مدارك و
فرمهاي الزم مورد نیاز سفارت را تهیه کرده و منتظر صدور روادید مي ماند .
 بعد از صدور ویزا  ،مراتب مامور نمودن استاد اعزامي از دانشگاه یا مرکز محل خدمت در ایران به وزارت صورت مي
گیرد که این درخواست بعد از اعالم این مرکز به اداره کل امور اداري واگذار مي شود (.کارشناس مربوطه آقاي
رشیدي در اداره کل امور اداري)استادان الزم است هماهنگي هاي الزم را با ایشان در تمامي مراحل اخذ همترازي –
مامور نمودن – صدور ابالغ نهایي داشته باشند .
ً
 بعد از مامور شدن استاد متقاضي اعزام به وزارت  ،استاد رسما مدرس زبان و ادبیات فارسي این مرکز مي باشد .
ٌ
 نامه شرح وظایف استادان اعزامي  ،فرم هاي الزم براي گزارش و اطالعات درخواستي در این مرحله رسما به استادان
ابالغ خواهد شد .
 بعد از این مرحله اقدامات الزم براي ارز اولیه و تهیه بلیط صورت مي گیرد .
امور مالي:
 ارز اولیه حقوق شش ماه اول ارزي است که یکجا به استادان پرداخت مي شود تا در بدو ورود به کشور محل ماموریت
براي مسکن و ....با مشکل مواجه نشوند  .اگر اعزام استاد اعزامي در نیمه دوم سال و ماههاي پایاني سال باشد ارز
اولیه متناسب با ماه هاي باقي مانده خواهد بود.
ً
 اطالعات کلي پرداخت ها (:مبالغ صرفا حدودي مي باشد )
 حقوق ارزي استادان اعزامي بر اساس تعیین مرتبه همترازي ،کشور محل خدمت و برخي معیارهاي دیگر وزارت امور
خارجه صورت  :مراتب از نظر اهمیت عبارتند از  :رایزن – دبیراول – دبیر دوم – دبیرسوم – که در میزان دریافت حقوق
ارزي موثر مي باشد .
 از موارد دیگر پرداخت  :هزینه اقامت اولیه بدور ورود(به مدت یك ماه در هتل یا اقامتگاه هاي دیگر) هزینه هاي
پزشکي – ثبت نام فرزندان تا پایان مقطع متوسطه – هزینه بار – هزینه بلیط رفت و برگشت استاد و همراهان براي یکبار

در طي دو سال ماموریت به تهران – کشور مربوط و بالعکس در صورت تمدید سال سوم براي سال سوم نیز یکبار
دیگر بلیط رفت وبرگشت استاد اعزامي و خانواده تهیه مي گردد.
 اسناد مالي باید با ذکر مبلغ آن به دالر ،یورو و تایید سفارت ارسال شود و اجاره مسکن عالوه بر رعایت مورد ذکر
شده باید با ترجمه که ممهور به مهر سفارت باشد ارسال شود .باید به فارسي ترجمه شده و به یورور تبدیل شده و بعد
از مهر و تایید سفارت جمهوري اسالمي ایران در کشور مربوطه با پست به این مرکز ارسال شود .


ذکر مبالغ پرداخت ارز با یورو یا دالر بسیار مهم مي باشد که باید به تایید سفارت جمهوري اسالمي ایران در کشور
مربوطه رسیده با شد وبا پست و به هر طریق ممکن اصل آن به این مرکز ارسال شود  .فقط سند اجاره مسکن عالوه
بر رعایت موارد فوق باید با ترجمه فارسي که آنهم ممهور به مهر سفارت باشد ارسال شود ضمنا ًتمام اسناد مالي باید
قبل از پایان سال مالي به معاونت ارسال شود .در غیر اینصورت جز دیون رفته و دریافت هزینه ها با صرف زمان امکان
پذیر خواهد بود .

تلفن82234226:

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
دكتر بهادر باقری

پست الکترونیک:

واحد مربوط :معاونت گسترش زبان

Zabanfarsi1396@gmail.com

فارسی مرکز همکاری های علمی بین
المللی

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت
در را ستای اجرای ماده  2آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی م صوبه شماره  206/93/7740مورخ  93/6/10د ستگاههای اجرایی
مکلفند شناسنامه خدمات خود را حداکثر تا پایان سال  1393تهیه و برای دسترسی عموم در درگاه دستگاه مربوط منتشر نمایند .سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشووور نیز وظیفه بررسووی مسووتندات شووناسوونامه خدمات و ارائه آن در پنجره واحد خدمات را برعهده دارد .بدین
منظور فرم استاندارد شناسنامه خدمات به شرح پیوست و با توضیحات ذیل برای تکمیل و اجرای آیین نامه مذکور ارسال می گردد.
خدمت :مجموعه ای از فرایندها اسووت که در تعامالت بین مراجعین و کارکنان دولت یا سوویسووتمهای ارائه کننده خدمت برای انجام
درخواست مراجعین روی می دهد.
عنوان خدمت :شووامل فهرسووتی از کلیه خدمات الکترونیکی و غیرالکترونیکی اسووت که عناوین و تعداد آنها به تأیید باالترین مقام
دستگاه رسیده باشد .عناوین خدمات اعالم شده به منزله عناوین استاندارد خدمات بوده و به هر خدمت کد یکتا اختصاص داده خواهد
شد.
شنا سه خدمت :کدیکتایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک شور به خدمت اخت صاص داده می شود و به عنوان شنا سه
خدمت از این پس استفاده خواهد شد.

نام دستگاه اجرایی :نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و ....به عنوان ارائه دهنده خدمت
نام دستگاه مادر :نام سازمان/شرکت/موسسه/نهاد و ....به عنوان دستگاه مافوق دستگاههای اجرایی
شرح خدمت :شامل یک تعریف کامل از خدمت می باشد.
نوع خدمت :بر حسووب این که خدمت از نوع ارائه خدمت دسووتگاه اجرایی به مردم( ،)G2Cخدمت دسووتگاه اجرایی به دسووتگاه
اجرایی دیگر( ،)G2Gخدمت دستگاه اجرایی به کسب و کار ( )G2Bباشد،تعریف می شود.
نوع مخاطبین :دسته بندی نوع مخاطبین مانند دانشجو ،استاد ،بازنشستگان ،عموم مردم ،نانوایان ،دستگاههای عمومی ،دستگاههای
اجرایی ،جوانان و ...
ماهیت خدمت:


حاكمیتی :خدمتی که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه
گردیده و بهره مندی از آن موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.



تصدی گری :خدمتی که از نوع حاکمیتی نباشد.

سطح خدمت:


ملی :خدمتی است که به کل آحاد جامعه بدون درنظر گرفتن مکان جغرافیایی و محل اقامت مردم ارائه می شود.



منطقه ای :خدمتی است که به یک منطقه خاص جغرافیایی برحسب شرایط خاص آن منطقه ارائه می گردد.



استانی :خدمتی است که در سطح یک استان توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد.



شهری :خدمتی است که دستگاههای متولی در سطح یک شهر ارائه می کنند.



روستایی :خدمتی است که در سطح یک روستا توسط دستگاههای مربوط ارائه می گردد.

رویداد مرتبط :یعنی خدمت مورد نظر به کدام رویداد زندگی شهروندان یا سازمانها مرتبط خواهد بود.
نحوه آغاز خدمت :هرخدمت با یک رویداد آغاز میشوووود .این رویداد میتواند تصوووویب یک قانون ،تعیین یک زمان (مثال آغاز
زمان انتخابات) ،رسیدن تقاضای خدمت گیرنده ،رخ دادن یک رویداد دیگر (مانند رویدادهای کاری یا حوادث طبیعی) و  ....باشد
مدارک الزم برای انجام خدمت:مدارک و مستندات الزم به طور کامل بیان گردد.
قوانین و مقررات مربوط :قوانین و مقررات مرتبط با خدمت در صورت وجود ذکر گردد.
آمار تعداد خدمت گیرندگان :آمار مراجعه افراد برای گرفتن خدمت برحسب روز یا ماه یا سال ذکر شود.
مدت زمان ارائه خدمت :مدت زمان الزم برای ارائه کامل خدمت درج گردد.
تواتر :تعداد دفعات ارائه خدمت به ذینفع در یک بازه مشخص (مانند ماه ،فصل یا سال) که یک شهروند مراجعه می کند.
تعدادبار مراجعه :تعداد بار مراجعه فرد برای گرفتن یک خدمت (یا یک نفر برای گرفتن یک خدمت چند بار مراجعه می کند)
هزینه مستقیم ارائه خدمت :مقدار مبلغی که خدمت گیرنده بابت ارائه خدمت می پردازد.
نحوه دسترسی فعلی شهروندان به خدمت  :نحوه دسترسی یا به صورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است .در صورتی که
خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود یکی از کانالهای ذکر شده در جدول یا هر کانال ارتباطی دیگری که وجود دارد ذکر شود.

آدرس دقیق و م ستقیم خدمت در وب سایت :در صورتی که خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود آدرس اینترنتی
محل ارائه خدمت به طور کامل و دقیق ذکر شود(.لینک مستقیم به صفحه ارائه خدمت)
ذكر ضررورتهای مراجعه حوروری :در صوورتی که خدمت الکترونیکی شوده اسوت ولی همننان نیاز به مراجعه حضووری مردم
وجود دارد ،ع لل مراج عه حضووووری را ب یان کن ید .این گزی نه فقط در مورد خدمات نی مه الکترونیکی صووودق می ک ند و ع لل نی مه
الکترونیکی بودن خدمت را روشن می سازد.
ارتباط خدمت با سررایر سررامانه ها بانکهای اطالعاتی) در همان دسررتگاه :ارائه نهایی بسوویاری از خدمات دسووتگاهها
مستلزم دریافت اطالعات تکمیلی از سایر سامانه های همان دستگاه می باشد که گاه این ارتباط به صورت الکترونیکی(آنالین یا آفالین)
برقرار شده و گاه هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه ح ضوری) ا ست .در این گزینه فیلد یا فیلدهای مورد درخوا ست از
سامانه دیگر ذکر شود.
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها بانکهای اطالعاتی) در دستگاههای دیگر :ارائه نهایی بسیاری از خدمات دستگاهها
مسووتلزم دریافت اطالعات تکمیلی از سووایر دسووتگاههای اجرایی می باشوود که گاه این ارتباط به صووورت الکترونیکی(آنالین یا آفالین)
برقرار شده و گاه هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه ح ضوری) ا ست .در این گزینه فیلد یا فیلدهای مورد درخوا ست از
دستگاه اجرایی دیگر ذکر شود.
عناوین فرایندهای خدمت :هر خدمت مجموعهای از فرایندها می باشد .فرایندهای اصلی و کالن خدمت با دید تحلیل ملی به

طور کامل و به ترتیب بیان گردد .در واقع نسبت خدمت با فرایندهای اصلی و زیر فرایندها بصورت نمودار زیر خواهد بود.
خدمت

فرایند اصلی1

زیرفرایند1-1

زیرفرایند2-1

فرایند اصلی2

فرایند اصلی...

زیرفرایند...-1

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :نموداری است که مانند نمودار گردش کار اما در سطحی کالن تنها به نمایش
ارتباط فرایندهای اصلی ذکر شده در مرحله پیش میپردازد .در این نمودار هیچ نیازی به پرداختن به موجودیتهای
کوچک و پایین رفتن تا سطح وظیفه نیست .همننین می بایست از ترسیم زیر فرایندها اجتناب کرد.

شناسنامه مجوزهای صادره

(این فرم در مورد خدماتی که منجر به صدور مجوز می گردد تکمیل می شود).
در راسووتای اجرای تبصووره ماده  5آیین نامه توسووعه خدمات الکترونیکی مصوووبه شووماره  206/93/7740مورخ
،93/6/10
معاونت ،بانک اطالعاتي صدور مجوزهاي تمامی د ستگاه هاي اجرایي ک شور شامل :انواع مجوزها ،مرجع ،شیوه
صوودور ،تمدید ،لغو و احیا  ،هزینه ،زمان و فرایند و مراحل انجام کار را با همکاري دسووتگاه هاي اجرایي تشووکیل
داده و به منظور اطالعرسوواني و شووفافسووازي ،دسووترسووي برخط مردم به آن را فراهم ميکند .بدین منظور جدول
اطالعات مجوزهای حقیقی وحقوقی برای ایجاد بانک اطالعاتی مجوزها به شرح زیر برای تکمیل و اجرای آیین نامه
مذکور ارسال می گردد.

مجوز :کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی ،پروانه ،جواز،
استعالم یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی می باشد.

لیست اط العات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مدت اعتبار

آیین نامه)

ریال)

مجوز

صدور

ع

فرآیند مجوز

مجوز

ناظر

روز /ساعت)

حقیقی

صدور
تمدید

كشور

اصالح

مراكز علمی خارج از

لغو

4

فارسی در دانشگاه ها و

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نیزتکمیل شود

حقوقی

3

گسترش زبان وادبیات

دولتی

نامه شورای علمی

اختصاصی

شورای اسالمی و آیئن

مشترک *

المللی مصوب مجلس

الکترونیکی
الکترونیکی

2

همکاری های علمی بین

غیر

1

شرح وظایف مركز

توضیحات

مصوبه ،بخشنامه،

هزینه

متقاضی

فرآیند

مراج

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

فرم شماره یک

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

1

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد استعالم

سایر

با ذكر نام **

***

دانشگاه ها و مراكز

نظرخواهی

علمی داخل

برای اعزام

2

حراست مركز وزارت

كسب

3

وزارت امورخارجه

صالحیت
عمومی
اخذ پذیرش
وصدورروادید
4
5
6
7
8

** نام استعالم در توضیحات درج شود

مدارک

مدت

هزینه

كار

مورد نیاز

اعتبار

ریال)

روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

