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3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 

 تجارتوزارت صنعت، معدن و       نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

 

گذاري تعیین و نهایی  هاي سرمایه با در نظر گرفتن بازار جهانی و میزان تولیدات داخلی، اولویتدر این فرایند  شرح خدمت
 گردد. می

 )G2C( خدمت به شهروندان نوع خدمت 
 )G2B(خدمت به کسب و کار 

نوع )G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی    
 

مخاطبین
(صنایع گذاران بخش صنعت و معدن لیه سرمایهک 

 معدنی)

 تصدي گري     حاکمیتی     ماهیت خدمت 
 روستایی     شهري     استانی     منطقه اي     ملی     سطح خدمت

 تمالکیثبت     تامین اجتماعی     کسب و کار مالیات سالمت آموزش    د یتول     رویداد مرتبط با:
 سایر   وفات   هامدارك و گواهینامه بازنشستگی    ازدواج    بیمه    تاسیسات شهري     

 رخداد رویدادي مشخص      فرارسیدن زمانی مشخص    تقاضاي گیرنده خدمت         نحوه آغاز خدمت
 سایر:  ...     تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  



ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 بنبود زیرساخت ارتباطی مناس   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
 

 الکترونیکی    
(پس از تعیین 

اولویت از طریق 
وبگاه دستگاه 

 اعالم می گردد)

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
 ارسال پستی                    پست الکترونیک         
 تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه    
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه  
یا ارتباط با دیگر 

دستگاه ها )
 

 الکترونیکی    
 

 )ERP ستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یااینترنتی (مانند درگاه د    
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی
مراجعه 
حضوري

  
در صورت لزوم از طریق تشکیل جلسه با دستگاههاي دولتی مرتبط و 

 هد شدتشکلهاي خصوصی انجام خوا

درمرحله ارائه خدمت
 

 الکترونیکی    
(پس از تعیین 

اولویت از طریق 
وبگاه دستگاه 

 اعالم می گردد)

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي) 
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 ام کوتاهتلفن گویا یا مرکز تماس  پی    
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

7- 
ارتباطخدمتباسایرسامانهها 

(بانکهاي اطالعاتی) 
 

 فیلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي دیگر
 
 

استعالم  استعالم الکترونیکی
غیر 

 الکترونیکی

برخط
 online

 

دسته
اي 

)
Batch
( 

گزارش گیري از آخرین وضعیت سرمایه گذاري هاي صورت  سامانه بهین یاب     
 گرفته

   

8-
ارتباطخدمتباسایر

دستگاههاي  
 

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه دیگر
 دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

اگراستعالمغیرالکترونیکیاست،  استعالم الکترونیکی
برخط :استعالم توسط

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 



 غیر الکترونیکی وزارت متبوع


