
 رسانی دستگاهفرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالع - 1جدول شماره 

 

 .(ارائه شده است) این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  شناسه خدمت صدور پروانه بهره برداری :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 بودن کامل صورت در ها پروانه صدور واحد توسط مدارک بررسی دبیرخانه در ثبت سپس معاون توسط دستور صدور – شرکت کتبی درخواست: شرح خدمت
 و رسید اخذ نهایت در و معاون امضای و پروانه فرم تایپ کمیسیون در تایید صورت ودر صدور فنی کمیسیون در بررسی نقص عدم صورت در فنی بازدید

 شود می اعالم شرکت به کارخانه در نقص صورت در همچنین شود می داده اطالع شرکت به مدارک نبودن تکمیل صورت ودر پروانه تحویل

کروکی آدرس  -برابر با اصل شده پروانه بهره برداری وزارت صنایع/جهاد کشاورزیتصویر پشت و رو -تکمیل فرم مربوطه -درخواست کتبی مدارک مورد نیاز:
فیش  -آگهی تاسیس در روزنامه رسمی در صورتی که واحد تولیدی شرکت باشد -نقشه ساختمانی با متراژ قسمتهای مختلف مطابق با ضوابط مربوطه -محل

 واریز هزینه صدور پروانه

ت
ت خدم

جزییا
 

 روز 51 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 54:41الی  7از ساعت  ساعات ارائه خدمت:

 51 حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(
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ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 خدمات جهت ارائه الکترونیکی()آدرس اینترنتی  اینترنتی    

http://fdo.bpums.ac.ir  
 

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

      (           با کلیک روی نماد نمایش داده شود )در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا: تلفن گویا یا مرکز تماس    

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

        (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     



 فرایند خدمت پیوست شود. )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
 

 
                              

 

 


