
 سمه تعالیاب

 فرم اطالع رسانی خدمت

 10061717000 شناسه خدمت: ییاجرا یعوامل نظام فن یبندو رتبه تیصالح صیتشخ عنوان خدمت:

 (G2Gهای دولتی)خدمت به دیگردستگاه      (G2B) خدمت به کسب و کار(    G2Cخدمت به شهروندان )      نوع خدمت:

 .پردازدی( ممانکارانی)مشاوران و پ ییاجرا یعوامل نظام فن یبندو رتبه تیصالح صیبه تشخسازمان طی آن است که  یخدمت شرح خدمت:

شامل:  یاطالعات مال-2 ،های رسمی، صورتجلسه مجمع عمومیشرکت اعم از : اظهارنامه ثبتی، اساسنامه، روزنامه یمدارک ثبت هیکل-1مدارک مورد نیاز:

 600یال100مندرج در سامانه ساجات)فرم  تیصالح صیتشخ یهایها،  فرمتعهدنامه شرکت و تعهدنامه افراد-3،شرکت یمال یهااظهارنامه مالیاتی و صورت

 فه،ینظام وظ تی، کارت وضعءکارت ملی، عکس پرسنلی، نمونه امضا شناسنامه، ری: تصواشخاص شامل ییمدارک شناسا-4،مشاور( 8 یال 1و فرم  یمانکاریپ

ابالغ تمدید % اضافه یا کسری،  25قرارداد یا پیمان، ابالغ  نامهشرکت شامل: ابالغ و موافقت یاطالعات قراردادها-5،یو سوابق کار مهی، بمدارک تحصیلی

-6،ن در صورت وجودصا حساب بیمه پیمامفا، ابه التفاوت مورد تایید کارفرما، آخرین صورت وضعیت، تعدیل و مهای قراردادهای مشابه، متمم یا الحاقیهیا ابالغ

 مشاور یهاشرکت یبرا یبانیو پشت یتیریمستندات مربوط به امکانات مد

ت
ت خدم

جزییا
 

 متوسط مدت زمان ارایه خدمت
وابسته است. در صورت  یمدارک توسط متقاض لیکامال به مدت زمان تکم یهر متقاض یمدت ارائه خدمت برا

 صادر خواهد شد. تیصالح نامهیروز گواه 20ظرف  کیپرونده الکترون دییو تا یمدارک توسط متقاض لیتکم

 باشد.می دسترسروزی در لیکن سامانه برای بارگذاری مستندات و مدارک به صورت شبانه-طی ساعت اداری ساعات ارائه خدمت

 مگر در صورت لزوم ارائه اصل مدارک باشدینم یبه مراجعه حضور ازین تعداد بار مراجعه حضوری

به هزینه ارایه خدمت)ریال( 

 مت گیرندگانخد

 شماره حساب)های( بانکی مبلغ)مبالغ(

 77/1105 الیر ونیلیم 8مشاوران:  1 هیتخصص پا

 77/1105 الیر ونیلیم 6مشاوران:  2 هیپا تخصص

 77/1105 الیر ونیلیم 4مشاوران:  3 هیپا تخصص

 77/1105  الیر ونیلیم 14: مانکارانیپ 1 هیپا رشته

 77/1105 الیر ونیلیم 12: مانکارانیپ 2 هیپا رشته

 77/1105 الیر ونیلیم 8: مانکارانیپ 3 هیپا رشته

 77/1105 الیر ونیلیم  6: مانکارانیپ 4 هیپا رشته

 77/1105  الیر ونیلیم 4: مانکارانیپ 5 هیپا رشته
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 sajat.mporg.ir : نترنتیای  

  thmporg.irfani@پست الکترونیک:   

       22901250 -4  تلفن گویا یا مرکز تماس:   

 -تلفن همراه:   

                        -پیام کوتاه:   

 -دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات:   

 مکاتبه با سازمان -وب سایت سازمان خدمت: دسترسی به شکایت ازنحوه 

 


