مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهموناسپاداان

طرح تهیهاسنادتوسعهاشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان
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اداره ل ا تاند رد و قات ي ا تان ا هان

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاههای همکار

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

نشانی و کد پستی

اصفهان -كيلومتر  51جاده اصفهان به شيراز ورودي شهر
بهارستان

تلفن

1958185 - 7

نمابر

1958185 - 7

پست الکترونیک

info@isirisf.ir

آدرس سایت

http://www.isirisf.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
 -5فضاي مناسب  -2امكانات و تجهيزات مناسب و كافي

 -5برقراري سيستم ايزو  57121جهت واحد هاي توليدي

 -3نيروي انساني متخصص و آموزش ديده

متقاضي اخذ پروانه آزمايشگاه همكار

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانونی

مدارک ومستندات عمومی
 -5فرم دامنه شمول مورد درخواست آزمايشگاه  -2فرم فهرست تجهيزات
اندازه گيري  -3فرم فهرست كاركنان آزمايشگاه  -4گواهي آموزش كاركنان
 -1نظامنامه كيفيت  -1نتايج آزمون كفايت تخصصي  -7فرم خام نتايج آزمون
 -9گواهي كاليبراسيون تجهيزات

 -5اساسنامه ( بر اساس روش اجرايي
/219/45ر)  -2آگهي تأسيس ( بر اساس
روش اجرايي /219/45ر)

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
اخذ پروانه تاييد صالحيت صادره

مبلغ دریافتی
 5111111ريال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
کد
مرحله

زمان انجام
عنوان مرحله

روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع ورودی

خروجی مرحله
سازمان ارائه

نوع خروجی

کننده /متقاضی

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

درخواست كتبي
تاييد صالحيت
5

از طرف

5

روز

نامه درخواست اوليه

آزمايشگاه

آزمايشگاه
متقاضي

دبيرخانه
-

آزمايشگاه
همكار

متقاضي
طرح درخواست
در جلسه تاييد
2

صالحيت

25

روز

آزمايشگاه

صورتجلسه كميته
تاييد صالحيت

دبيرخانه
آزمايشگاه
همكار

همكار

3

تكميل فرمها

مدارک شامل فهرست

وارايه مدارک

كاركنان  ،گواهي هاي

توسط

11

روز

آموزش ،فهرست

آزمايشگاه

تجهيزات و گواهي هاي

متقاضي

كاليبراسيون

كارشناسي
4

انضمام فرمهاي مربوطه
و در صورت مخالفت

متقاضي

اعالم به متقاضي
نامه اعالم نواقص و در

آزمايشگاه

صورت كامل بودن

متقاضي

مدارک اعزام كارشناس

متقاضي

جهت ارزيابي
درصورت مثبت بودن

بازديد
وارزيابي طبق

نامه اعالم موافقت به

گزارش نتايج ارزيابي
25

روز

بندهاي اصلي

آزمايشگاه آزمون
وكاليبراسيون

ايزو 57121

كارشناس

نتيجه ارزيابي ارسال

آزمايشگاه

نمونه جهت انجام تست

مرتبط در

كفايت تخصصي ودر

اداره كل

صورت وجود نقص نامه

متقاضي

اعالم نواقص
در صورت تاييد نتايج
موافقت با صدور

1

طرح در جلسه
تاييد صالحيت

31

روز

مدارک ارايه شده طبق

آزمايشگاه

گواهينامه تاييد

چک ليست

متقاضي

صالحيت آزمايشگاه

متقاضي

ودر صورت عدم تاييد
اعالم موارد نقص
امضاي فرم
1

توافقنامه
همكاري با

7

روز

سازمان

7

صدور گواهينامه 54

روز

فرم توافقنامه امضا

ارسال فرم توافقنامه

شده توسط مدير عامل

امضا شده توسط مدير

آزمايشگاه و فيش

متقاضي

اداره كل وگواهينامه

پرداختي هزينه صدور

تاييد صالحيت به

گواهينامه

آزمايشگاه همكار

صورتجلسه تاييد

دبيرخانه

مدارک و مستندات

آزمايشگاه

ارايه شده

همكار

گواهينامه تاييد
صالحيت آزمايشگاه

متقاضي

متقاضي

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يكسال

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

شش ماه

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
5

2

3

4

عنوان مرحله
درخواست كتبي تاييد صالحيت از طرف
آزمايشگاه متقاضي
طرح درخواست در جلسه تاييد صالحيت
آزمايشگاه همكار
تكميل فرمها وارايه مدارک توسط آزمايشگاه
متقاضي
بازديد كارشناسي وارزيابي طبق بندهاي اصلي
ايزو 57121

1

طرح در جلسه تاييد صالحيت

1

امضاي فرم توافقنامه همكاري با سازمان

7

صدور گواهينامه

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور مجوز صادرات

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

نشانی و کد پستی

اصفهان -كيلومتر  51جاده اصفهان به شيراز ورودي شهر
بهارستان

تلفن

1958185 - 7

نمابر

1958185 - 7
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آدرس سایت

http://www.isirisf.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
•مطابق ضوابط بودن محموله يا بهر از نظر استاندارد•قابل

•رعايت نشانه گذاري•ارائه به موقع درخواست•مشمول

مهار بودن محموله•قابليت نمونه برداري داشتن

استاندارد اجباري بودن كاال

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانونی

مدارک ومستندات عمومی
•تكميل فرم درخواست صدور گواهينامه انطباق كاالي

•ممهور بودن درخواست (بر اساس شناسه /31/511د )

صادراتي

•احراز هويت صادركننده(بر اساس شناسه /31/511د )

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
نمونه برداري

مبلغ دریافتی
 11111ريال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

5

تكميل درخواست
صدور كاال

روز

5

ورودی مرحله
ساعت

روز

انجام بازرسي
2

محموله و نمونه

5

روز

برداري
3

ارسال نمونه به
آزمايشگاه

5

روز

نوع ورودی

تقاضا نامه
ارجاع
درخواست
نمونه پلمپ
شده

متغير بر
4

آزمون نمونه

اساس نوع

نمونه

-

نمونه
1
1

7

بررسي نتيجه
آزمون
در صورت قبولي
صدور گواهي نامه
در صورت مردودي

5

روز

5

روز

5

روز

نتيجه
آزمون
نتيجه
آزمون
نتيجه
آزمون

سازمان ارائه
کننده /متقاضی

متقاضي

اداره صادرات

اداره صادرات
اداره
آزمايشگاه

خروجی مرحله
نوع خروجی

تقاضاي بررسي
شده
گزارش بازديد
فرم و نمونه
پلمپ شده
نتيجه آزمون

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

اداره صادرات

اداره صادرات

اداره ازمايشگاه

اداره صادرات

اداره صادرات

نامه

متقاضي

اداره صادرات

گواهينامه

متقاضي

نامه عدم
اداره صادرات

انطباق به

متقاضي

متقاضي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:
حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:
تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
سایرموارد:

 11روز
غير از زمان مربوط به آزمون كه متغير است يک روز
زمان پاسخگويي به درخواست است
 2711گواهينامه

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
5

تكميل درخواست صدور كاال

2

انجام بازرسي محموله و نمونه برداري

3

ارسال نمونه به آزمايشگاه

4

آزمون نمونه

1

بررسي نتيجه آزمون

1

در صورت قبولي صدور گواهي نامه

7

در صورت مردودي

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور گواهینامه های وارداتی

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

نشانی و کد پستی

اصفهان -كيلومتر  51جاده اصفهان به شيراز ورودي شهر
بهارستان

تلفن
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نمابر
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نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی

•مشمول استاندارد اجباري واردات باشد•گواهينامه  COIداشته باشد •از گروه آزمون بلند مدت نباشد•نيازي به ثبت
و در غير اينصورت مراحل دريافت گواهينامه  COCرا داشته باشد

سفارش در موسسه نداشته باشد

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانونی

مدارک ومستندات
عمومی
•گواهي  COIيا گواهي

•پرفورما (بر اساس شناسه /31/535ر)• اينويس ( ()INVOICEبر اساس شناسه /31/535ر)•

مبداء

ثبت سفارش ( بر اساس شناسه /31/535ر)• اظهارنامه( بر اساس شناسه /31/535ر)

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
دريافت  9درهزار

مبلغ دریافتی
 1/119مبلغ فوب

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

5
2

درخواست آگهي COC
بررسي درخواست و كاال
بر اساس گردش كار

روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع

سازمان ارائه

ورودی

کننده /متقاضی

5

روز

نامه

متقاضي

5

روز

نامه

اداره واردات

در صورتي كه كاال
3

مشمول استاندارد

4

1

1

7

9

8

باشد
اگر واجد گواهي VOC
باشد
اگر حد واسط يامواد
اوليه است
اگر واجد استاندارد مورد
قبول است
اگر محصول يک واحد
توليدي معتبر است
اگر هيچ يک از موارد
فوق نيست

5

روز

51

نامه
نامه توسط اداره
واردات

کننده/متقاضی

اداره واردات
متقاضي

نامه

اداره واردات

واردات و نامه ترخيص

متقاضي

بالمانع
بررسي توسط اداره
5

روز

نامه

متقاضي

5

روز

نامه

متقاضي

5

روز

نامه

متقاضي

5

روز

نامه

متقاضي

5

روز

نامه

متقاضي

5

روز

نامه

متقاضي

نتيجه

اداره

آزمون

آزمايشگاه

واردات وصدور گواهي

متقاضي

انطباق
بررسي توسط اداره
واردات و نامه ترخيص

متقاضي

بالمانع
بررسي توسط اداره
واردات وصدور گواهي

متقاضي

انطباق
بررسي توسط اداره
واردات و صدور گواهي

متقاضي

انطباق
بررسي توسط اداره
واردات و صدور گواهي

متقاضي

انطباق
ارسال نمونه به
آزمايشگاه توسط اداره

اداره آزمايشگاه

واردات
بسته

آزمون

نوع خروجی

سازمان دریافت

بررسي توسط اداره

اجباري نباشد
اگر در موسسه ثبت شده

خروجی مرحله

به نوع
نمونه

-

نامه تاييد يا ممنوع
بودن ترخيص به گمرک متقاضي
توسط اداره واردات

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:
حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:
تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
سایرموارد:

مدت اعتبار  COCنامحدود است
مدت كل عمليات منهاي زمان آزمون و زمان واريز
وجه  FOBمعادل يک روز است

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
5

درخواست آگهي COC

2

بررسي درخواست و كاال بر اساس گردش كار

3

در صورتي كه كاال مشمول استاندارد اجباري نباشد

4

اگر در موسسه ثبت شده باشد

1

اگر واجد گواهي  VOCباشد

1

اگر حد واسط يامواد اوليه است

7

اگر واجد استاندارد مورد قبول است

9

اگر محصول يک واحد توليدي معتبر است

8

اگر هيچ يک از موارد فوق نيست

51

آزمون

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

نشانی و کد پستی

اصفهان -كيلومتر  51جاده اصفهان به شيراز ورودي شهر
بهارستان

تلفن

1958185 - 7

نمابر

1958185 - 7

پست الکترونیک

info@isirisf.ir

آدرس سایت

http://www.isirisf.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

•داشتن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس طبق چارت رشته هاي تحصيلي•قبولي در آزمون برگزار

•دارا بودن استاندارد

شده در جلسه كميته تائيد صالحيت•داشتن كارت پايان خدمت براي آقايان•داشتن حسن و

اجباري و تشويقي

شهرت اجتماعي

واحد توليدي

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی
•گذراندن دوره هاي اجباري (
كنترل كيفيت و تدوين نظامنامه و
قوانين حقوقي اجراي استاندارد و
دوره تخصصي)

مدارک و مستندات قانونی
•داشتن پروانه بهره برداري واحد توليدي يا كسب بر اساس آيين نامه تاييد صالحيت
علمي و فني مديران كنترل كيفيت مصوبه جلسه شواري عالي استاندارد مورخ
 ( 51/13/5398اصالح ماده  8قوانين و مقررات موسسه استاندارد مصوب )5375

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
مراحل صدور پروانه تاييد صالحيت

مبلغ دریافتی
 311111ريال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام
کد

عنوان مرحله

مرحله

خروجی مرحله

ورودی مرحله
سازمان ارائه

روز

ساعت

5

روز

5

روز

نوع ورودی

کننده/

نوع خروجی

متقاضی

5

2

معرفي نامه واحد
توليدي
ارائه چک ليست تكميل
شده متقاضي
برگزاري آزمون كتبي و

3

شفاهي جهت تشكيل

5

روز

كميته تاييد صالحيت
4

جلسه تائيد صالحيت

5

روز

ارسال نتايج و اعالم
1

دوره هاي آموزشي

4

روز

(كتبي)
1

ارايه گواهي هاي
آموزشي

4

روز

نامه معرفي(

واحد

نامه درخواست

توليدي

)

متقاضي

ارائه چک ليست

واحد

ارائه دعوتنامه به

توليدي

متقاضي جهت

متقاضي

شركت در آزمون

ارايه برگه

جامعه

اعالم نتيجه آزمون

آزمون به

كنترل

جهت برگزاري كميته

متقاضي

كيفيت

تاييد صالحيت

چک ليست
تكميلي

نتيجه آزمون و
چک ليست
نامه تاييد
واحد توليدي
گواهي دوره
هاي اجباري

جامعه
كنترل
كيفيت

اعالم نتايج به
متقاضي ( شفاهي )

جامعه

نامه تاييد صالحيت

كنترل

جهت گذراندن دروه

كيفيت

آموزشي

جامعه
كنترل
كيفيت

صدور گواهي تائيد
صالحيت متقاضي

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

دو سال

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

يازده روز

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

 511پروانه در طول يكسال

فایل پیوست
سایرموارد:

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

واحد متقاضي

واحد متقاضي

واحد متقاضي

واحد متقاضي

واحد متقاضي

واحد متقاضي

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
5

معرفي نامه واحد توليدي

2

ارائه چک ليست تكميل شده متقاضي

3

برگزاري آزمون كتبي و شفاهي جهت تشكيل كميته
تاييد صالحيت

4

جلسه تائيد صالحيت

1

ارسال نتايج و اعالم دوره هاي آموزشي (كتبي)

1

ارايه گواهي هاي آموزشي

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
عنوان مرجع صادر کننده

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان

نشانی و کد پستی

اصفهان -كيلومتر  51جاده اصفهان به شيراز ورودي شهر
بهارستان

تلفن

1958185 - 7

نمابر

1958185 - 7

پست الکترونیک

info@isirisf.ir

آدرس سایت

http://www.isirisf.ir

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع
نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصی

شرایط عمومی
•اخذ پروانه فعاليت از مراجع قانوني•ثبت

•اخذ قبولي از آزمون محصول نمونه برداري شده •داشتن مسئول كنترل

شركت در مورد اشخاص حقوقي•دارا بودن

كيفيت واجد شرايط•دارا بودن آزمايشگاه كنترل كيفيت و يا تمديد قرار

ايران كد•دارا بودن ثبت نام يا عالمت

داد با آزمايشگاههاي مورد تاييد اداره كل •مفاصا حساب پرداخت كارمزد

تجارتي•درخواست مكتوب متقاضي•دارا

خدماتي•ارايه پرسشنامه اطالعات فني تكميل شده•داشتن پروانه كاربرد

بودن شناسه صنعتي و معدني از سازمان

عالمت استاندارد يا ارايه گواهينامه  ISO 9001يا  HACCPيا ISO

صنايع و معادن براي دارندگان پروانه بهره

 22000در صورت داشتن•انجام بازديد گروهي اوليه و نهايي از واحد

برداري از اين سازمان

توليدي •ارايه برچسب نشانه گذاري مورد تاييد

مدارک ومستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

•آگهي رسمي ثبت نام يا

•گواهي تاييدصالحيت مسوول كنترل كيفيت(بر اساس روش اجرايي /225/42ر)•نتايج

عالمت تجاري•آگهي رسمي

آزمون(بر اساس روش اجرايي /225/42ر)•پرسشنامه اطالعات فني تاييد شده(بر اساس

ثبت شركت در روزنامه رسمي

روش اجرايي /225/42ر)•ارايه گواهينامه  ISO 9001يا  HACCPيا ISO 22000

براي اشخاص حقوقي•ايران

در صورت داشتن(بر اساس روش اجرايي /225/42ر)•صورتجلسه بازديد گروهي اوليه و

كد•پروانه بهره برداري•شناسه نهايي(بر اساس روش اجرايي /225/42ر)•مفاصا حساب پرداخت كارمزد(بر اساس روش
صنعتي و معدني

اجرايي /225/42ر)•برچسب نشانه گذاري مورد تاييد(براساس روش اجرايي /225/42ر)

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

هزینه های مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
پروانه كاربرد عالمت استاندارد

مبلغ دریافتی
هزينه  5111111-ريال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
کد
مرحله

زمان انجام
عنوان مرحله

روز

ساعت

5

روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

خروجی مرحله

سازمان ارائه کننده/
متقاضی

نوع خروجی

سازمان دریافت
کننده/متقاضی

ثبت درخواست توسط
5

ارايه درخواست
كتبي اوليه

نامه درخواست

واحد توليدي

دبيرخانه و اعالم

اجراي

اوليه

متقاضي

مدارک بصورت لوح

استاندارد

مدارک تكميل

واحد توليدي

شده

متقاضي

صورتجلسه

اداره اجراي

بازديد گروهي

استاندارد و اداره

اوليه

امور آزمايشگاهها

برگه نتيجه

اداره امور

اعالم عدم مطابقت

آزمون

آزمايشگاهها

(تطبيق با استاندارد

صورتجلسه

اداره اجراي

نامه اعالم نقص  /اعالم

بازديد گروهي

استاندارد و اداره

عدم نقص به واحد

نهايي

امور آزمايشگاهها

متقاضي

فشرده
ارايه مدارک
2

تكميل شده

5

روز

توسط واحد
3

بازديد گروهي
اوليه

51

روز

81

روز

51

روز

51

روز

51

روز

اعالم تاييد/اعالم عدم
تاييد مدارک به صورت

واحد متقاضي

شفاهي
اعالم نقص  /اعالم عدم
نقص به واحد متقاضي

واحد متقاضي

نامه اعالم مطابقت/
4

نمونه برداري و
انجام آزمون

واحد متقاضي

مربوطه)
1

1

بازديد گروهي
نهايي

تكميل پرونده

مدارک و
مستندات

واحد متقاضي

اعالم نقص/اعالم عدم
واحد متقاضي

نقص به واحد توليدي (

واحد متقاضي

شفاهي )
نامه اعالم موافقت /

7

تشكيل كميته
عالئم

پرونده واحد
متقاضي

اجراي استاندارد

اعالم عدم موافقت با
پروانه كاربرد عالمت

واحد متقاضي

استاندارد

سایر اطالعات تکمیلی
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت:

يک سال
تصميم گيري نهايي در مورد اعطاي پروانه بسته به

حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست:

شرايط مهيا شده از طرف واحد توليدي داراي زمانهاي
متغير است

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:
فایل پیوست
سایرموارد:

 221پروانه

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
5

ارايه درخواست كتبي اوليه

2

ارايه مدارک تكميل شده توسط واحد

3

بازديد گروهي اوليه

4

نمونه برداري و انجام آزمون

1

بازديد گروهي نهايي

1

تكميل پرونده

7

تشكيل كميته عالئم

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

