شماره
دستگاه

نام دستگاه

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

 -1تائید وکالتنامه و گواهی امضاء اتباع ایرانی در خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -2تائید اسناد بیماران اعزامی به خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -3تائید اسناد تجاری صادره مقامات کشور پذیرنده

1
1
1

وزارت امور خارجه
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

 -4تایید و تصدیق ترجمه کلی اسناد و مدارک ایرانیان به منظور ارائه

وزارت امور خارجه

مقامات خارجی
 -5تایید اسناد صادره نمایندگی های خارجی مقیم ایران جهت ارائه به

وزارت امور خارجه

مقامات داخلی
 -6تایید و تصدیق اسناد و مدارک تایید شده در نمایندگی های ج.ا.ا

وزارت امور خارجه

در خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -7تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی در خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -8تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی

1
1
1
1
1

وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه

1

تائید اسناد کنسولی ،تجاری ،وکالتنامه و گواهیها  -9پاسخ به استعالمات مراجع ذی ربط داخلی در خصوص حیات،
()10011000000
ممات ،ازدواج و اشتغال به کار ایرانیان مقیم خارج از کشور
 -10ترجمه گواهینامه رانندگی ایرانیان خارج از کشور
 -11صدور معرفی نامه جهت خدمه نمایندگی های خارجی در ایران
به اداره کل اتباع خارجه نیروی انتظامی
 -12ارسال مدارک هویتی اتباع خارجی به نمایندگی های متبوعشان
 -13پاسخ به استعالم وکالت نامه و اسناد تنظیم شده در خارج از
کشور

1
1

 -14پاسخ به استعالم نمایندگیهای خارجی مقیم تهران از وزارت

وزارت امور خارجه

امور خارجه
 -15پاسخ به استعالم نمایندگی های خارج از کشور درخصوص اسناد

وزارت امور خارجه

تنظیمی داخل کشور

1

وزارت امور خارجه

 -1صدور سند ازدواج برای اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -2ثبت ازدواج زن و مرد ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -3ثبت ازدواج اتباع مرد ایرانی با زن خارجی

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

1

2

ثبت ازدواج اتباع ایرانی خارج از کشور
()10011001000

 -4ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
 -5صدور پروانه زناشوئی ایرانیان خارج از کشور
 -6صدور گواهی تجرد ایرانیان خارج از کشور
 -7ارسال رضایت نامه محضری ولی قهری برای ثبت ازدواج فرزند اناث

وزارت امور خارجه

خود به نمایندگی های ج.ا.ا

1

وزارت امور خارجه

 -8تائیدگواهی شرعی و یا محلی ازدواج خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -1ثبت طالق خارج از کشور با حضور طرفین ازدواج

1

وزارت امور خارجه

 -2ثبت طالق خارج از کشور به درخواست مرد ایرانی

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

3

ثبت طالق اتباع ایرانی خارج از کشور
()10011002000

-3ثبت طالق خارج از کشور به درخواست خانم ایرانی
 -4ثبت طالق خارج از کشور با رای قاضی ماذون ریاست قوه قضائیه

1

وزارت امور خارجه

 -5صدور سند طالق برای اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -6تائیدگواهی شرعی و یا محلی طالق خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -1صدور شناسنامه زیر  15سال اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -2صدور شناسنامه  15تا 18سال اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -3صدور شناسنامه باالی 18سال اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -4صدور شناسنامه المثنی اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -5تعویض شناسنامه اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -6ترجمه و تایید شناسنامه اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -7تائید و ترجمه گواهی والدت متولدین ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -8صدور شناسنامه برای متولدین داخل کشور مقیم خارج

1

وزارت امور خارجه

 -9صدور شناسنامه خانم خارجی با همسر ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -10عکسدارکردن شناسنامه اتباع ایرانی خارج از کشور

1
1

وزارت امور خارجه

4

ارائه خدمات سجلی به اتباع ایرانی خارج از کشور
()10011003000

وزارت امور خارجه

 -11اضافه کردن نام همسر و فرزندان به شناسنامه اتباع ایرانی خارج
از کشور
 -12اضافه کردن نام فرزند ویا فرزندان از پدرخارجی در شناسنامه
مادر خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -13تغییر نام و نام خانوادگی اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -14تغییر سن اتباع ایرانی خارج از کشور

1
1

 -15رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختالف برای اتباع ایرانی

وزارت امور خارجه

خارج از کشور
 -16پاسخ به استعالم اسناد راکد سجلی نمایندگی های ایران خارج از

وزارت امور خارجه

کشور

1

وزارت امور خارجه

 -17صدور کارت شناسائی ملی اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -18صدور المثنی کارت شناسائی ملی اتباع ایرانی خارج از کشور

1
1
1
1

 -19صدور گواهیهای مرتبط با اطالعات سجلی اتباع ایرانی خارج از

وزارت امور خارجه

کشور

وزارت امور خارجه

 -1تائید گواهی های تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور

وزارت امور خارجه

 -2تائید مدارک و ریز نمرات تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور

وزارت امور خارجه

 -3ارائه تسهیالت دانشجویی به دانشجویان ایرانی خارج از کشور

5

ارائه خدمات دانشجویی در خارج از کشور
()10011004000

1
1

وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه

 -4تحویل گواهی معافیت تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور
5

ارائه خدمات دانشجویی در خارج از کشور
()10011004000

 -5اعالم موافقت یا عدم موافقت با انتقال دانشجویان ایرانی /خارجی به
داخل

1

وزارت امور خارجه

 -6تسهیل اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -7پذیرش دانشجویان خارجی

1

 -8تایید اولیه دانشجویان خارجی دریافت بورس تحصیل در داخل

وزارت امور خارجه

کشور

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

 -1صدور گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -2تعویض گذرنامه مخدوشه ایرانیان خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -3صدور گذرنامه مفقوده ایرانیان خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -4صدور گذرنامه برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج کشور

1

وزارت امور خارجه

 -5رسیدگی به امور گذرنامه ایرانیان دارای ویزای جعلی

1

 -9تائید مدارک تحصیلی دانشجویان خارجی
6

ارائه خدمات مربوط به مدارس و معلمین اعزامی

 -1اعزام معلمین به خارج از کشور

به خارج از کشور ()10012448000

 -2ارائه تسهیالت به معلمین اعزامی مدارس خارج از کشور

 -6ارسال رضایتنامه صدور گذرنامه ،برگ عبور ،خروج و تغییر محل

وزارت امور خارجه

اقامت همسر و فرزندان

1

وزارت امور خارجه

 -7پاسخ به استعالم محل اقامت مقیمین خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -8تغییر محل اقامت ایرانیان مقیم خارج از کشور

1
1

وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه

7

ارائه خدمات گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور
()10011005000

 -9ارائه معرفینامه به اتباع خارجی مبنی بر مفقودشدن یا تجدید
گذرنامه در ایران
 -10صدور و تجدید گذرنامه سیاسی مامورین معرفی شده از سوی
دستگاههای اجرایی کشور

7

1

ارائه خدمات گذرنامه اتباع ایرانی خارج از کشور
()10011005000

 -11صدور و تجدید گذرنامه خدمت مامورین معرفی شده از سوی

وزارت امور خارجه

دستگاههای اجرایی کشور

1

وزارت امور خارجه

 -12صدور گذرنامه برای زنان خارجی دارای همسر ایرانی

1

وزارت امور خارجه

 -13صدور گذرنامه افراد بازگشته به تابعیت ایرانی

1

وزارت امور خارجه

 -14تعویض گذرنامه دارای اشکال ناشی از عمل متصدیان مسئول

1

وزارت امور خارجه

 -15صدور برگ عبور برای ایرانیان بدون گذرنامه

1

وزارت امور خارجه

 -16صدور برگ عبور برای ایرانیان دارای گذرنامه

1

وزارت امور خارجه

 -17صدور گذرنامه برای عابرین غیرمجاز

1

وزارت امور خارجه

 -1صدور روادید تجاری

1

وزارت امور خارجه

-2صدور روادید عبور (ویزای ترانزیت)

1

وزارت امور خارجه

 -3صدور روادید جهانگردی (ویزای توریستی)

1

وزارت امور خارجه

 -4صدور روادید فرودگاهی

1

وزارت امور خارجه

 -5صدور روادید برای ایرانیان ترک تابعیت کرده

1

وزارت امور خارجه

 -6صدور روادید خانواده زن ایرانی دارای همسر یا فرزند خارجی

1

 -7درخواست روادید از نمایندگی های مقیم جهت ماموران ثابت و

وزارت امور خارجه

موقت

1

وزارت امور خارجه

 -8صدور روادید مامورین و معلمین مدارس خارجی در ایران

1

وزارت امور خارجه

 -9تمدید روادید مامورین و معلمان مدارس خارجی در ایران

1

وزارت امور خارجه

8

صدور روادید ()10011007000

 -10معرفی خانواده زندانیان ایرانی خارج از کشور به نمایندگیهای
خارجی مقیم ایران جهت اخذ روادید

وزارت امور خارجه

 -11درخواست صدور روادید مامورین ایرانی اعزامی به خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -12صدور روادید زیارتی

1

وزارت امور خارجه

 -13صدور روادید مطبوعاتی

1

1

وزارت امور خارجه

 -14صدور روادید با حق کار

1

وزارت امور خارجه

 -15صدور روادید درمانی

1

وزارت امور خارجه

 -16صدور روادید سیاسی و خدمت

1

وزارت امور خارجه

 -17صدور روادید سرمایه گذاری

1

وزارت امور خارجه

 -18صدور روادید ورود کارشناسان ،رانندگان و هیئت ها

1
1
1
1
1
1
1
1

وزارت امور خارجه

 -19صدور روادید ورود بستگان

وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه

 -1ابالغ اوراق قضائی به ایرانیان مقیم خارج از کشور
 -2صدور گواهی عدم سوءپیشینه اتباع ایرانی خارج از کشور
 -3استرداد مجرمین به داخل و خارج از کشور
 -4نیابت قضایی ،معاضدت قضایی اتباع ایرانی خارج از کشور
 -5نصب قیم و امین موقت در نمایندگی ها ج.ا.ا
 -6اعالم جریمه غیبت مشموالن مقیم خارج از کشور
 -7اعالم مفقودی مدارک اتباع خارجی
 -8سرپرستی از کودکان و نوجوانان ایرانی خارج از کشور

1

9

خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
()12031008000

1

وزارت امور خارجه

 -9رسیدگی به درخواستهای عابرین غیرمجاز

1

وزارت امور خارجه

 -1حمل جنازه اتباع ایرانی به داخل کشور

1

وزارت امور خارجه

 -2حمل جنازه اتباع خارجی جهت دفن در ایران

وزارت امور خارجه

 -3ثبت فوت اتباع ایرانی در نمایندگی های ج.ا.ا در کشور متوقف فیه

1
1
1

وزارت امور خارجه

10

ثبت فوت و حمل جنازه اتباع ایرانی خارج از
کشور()10011009000

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

 -4اعالم فوت اتباع خارجی مقیم ایران به سفارتخانه متبوع متوفی در
تهران
 -5تحویل دیه ،غرامت و ماترک ایرانیان فوت شده و یا مصدوم در
خارج از کشور به ورثه یا شخص مصدوم
 -6تائید و ترجمه گواهی فوت ایرانیان خارج از کشور

11

ثبت موقت کشتی ()13051010000

1

وزارت امور خارجه

 -1درج مهر خروج دانشجوئی در گذرنامه

1

وزارت امور خارجه

 -2درج مهر خروج ویژه مشمولین

1

وزارت امور خارجه

 -3پاسخ به استعالم آخرین خروج ایرانیان مقیم خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -4صدور مجوز خروج از کشور ایرانیان مقیم

1

وزارت امور خارجه

 -5ارائه خدمات مربوط به اخراج ایرانیان

1

وزارت امور خارجه

 -6رفع مشکالت اتباع خارجی در میادین ورودی و خروجی

1
1
1

وزارت امور خارجه

12

خدمات مربوط به ورود و خروج از
کشور()10011461000

وزارت امور خارجه

 -7رفع مشکالت احتمالی مهرهای خروج از کشور مندرج در گذرنامه
سیاسی و خدمت
 -8رفع مشکالت احتمالی مهرهای خروج مشمولین و یا دانشجویی
ایرانیان مقیم خارج از کشور
 -9رفع مشکالت احتمالی مهرهای خروج مراجعت اتباع و دانشجویان

وزارت امور خارجه

خارجی مقیم ایران

1

وزارت امور خارجه

 -10درج مهر خروج از کشور در گذرنامه های سیاسی و خدمت

1

وزارت امور خارجه

 -11ارائه خدمات تشریفاتی به دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت

1

وزارت امور خارجه

 -1صدور سند ترک تابعیت جمهوری اسالمی ایران

1

وزارت امور خارجه

 -2صدور سند تابعیت جمهوری اسالمی ایران

1

وزارت امور خارجه

 -3پاسخ به استعالمات در خصوص مشمولین تابعیت مضاعف

وزارت امور خارجه

 -4پاسخ به استعالمات در خصوص پناهندگان ایرانی در خارج از کشور

1
1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

1
1

وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه

13

ارائه خدمات مربوط به ترک و تحصیل تابعیت
()10011462000

 -5صدور سند بقاء به تابعیت پدر
 -6صدور سند رجوع به تابعیت اصلی بانوان ایرانی
 -7بازگشت به تابعیت اصلی بانوان ایرانی دارای تابعیت زوج
 -8انجام امور مربوط به بازگشت به تابعیت (موضوع ماده  990قانون
مدنی)
 -9صدور سند اختیار تابعیت زوج

1
1

وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه

 -10رسیدگی به ادعای مدعیان تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
14

تدوین پیش نویس قوانین و مقررات امور خارجه
()10011463000

1

وزارت امور خارجه

 -1ارائه خدمات مربوط به زندانیان ایرانی در خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

-2ارائه خدمات مربوط به زندانیان خارجی در داخل کشور

1

وزارت امور خارجه

 -3پاسخ به استعالم در خصوص ایرانیان مفقوده در خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

1

وزارت امور خارجه

-6برگزاری انتخابات ملی در خارج از کشور

1

وزارت امور خارجه

 -7برگزاری اجالسهای مشترک کنسولی با سایر کشورها

1

وزارت امور خارجه

 -8اعزام بیماران به خارج از کشور

15

ارائه خدمات امور اجتماعی به ایرانیان خارج از

 -4ارائه خدمات به ایرانیان در راه مانده خارج از کشور

کشور ()10012449000

 -5رسیدگی به اختالفات مالی ایرانیان خارج از کشور

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

پزشکی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2
2
2

-1نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-2نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سالمت در مراکز تابعه

پزشکی

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-3بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

عنوان زیر خدمت

پزشکی

1

نظارت و اعتبار سنجی موسسات
سالمت()16021012000

خدمات تشخیصی و درمانی
-4رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

1

2
2

نظارت و اعتبار سنجی موسسات
سالمت()16021012000

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-5برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند

پزشکی

سازی ارزیابان کشوری

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-6اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء

پزشکی

سالمت در سطح کشور

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

-1صدور پروانه موسسات پزشکی

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

-2تمدید پروانه موسسات پزشکی

پزشکی

2

صدور،تمدید ،اصالح ،ابطال و لغو پروانه موسسات
سالمت()16021013000

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2
2
2

-4اصالحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-5لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم

پزشکی

معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک الزم

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-1تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی

پزشکی

سراسر کشور

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

-2صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

-3ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعالم تعزیرات پزشکی

پزشکی

3

توزیع پزشکان و صدور گواهی
مربوطه()16031014000

-3صدور معرفینامه در توزیع پزشکان
-4صدور گواهی معافیت
-5توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

پزشکی

4
5
6

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه
سالمت()18081015000
فعال سازی مراکز پاسخگویی
سالمت()16041016000
صدور کارت بهداشت()16041017000

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

-1صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

پزشکی

7

نظارت بهداشتی بر اماکن()16041018000

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2
2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

 -3مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشکی

-2صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی

8

ثبت گواهی والدت و مرگ()10031019000

9

خدمات پزشک خانواده()16021020000

10
11
12
13

تشکیل پرونده الکترونیک
سالمت()16041021000
سرویس های کدگذاری سالمت()16061022000
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج
ازکشور()18041023000
آموزش مستمر جامعه پزشکی()18051024000

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

پزشکی

14

ارزشیابی بخشهای آموزشی دستیاردانشگاههای
علوم پزشکی()18041025000

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

 -1ثبت نام و برگزاری آزمون

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

15

برگزاری آزمون های علوم
پزشکی()18041026000

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2
2
2

2
2

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-1سیاستگذاری ،ایجاد ،راه اندازی وگسترش رشته های تخصصی

پزشکی

،دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-2تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ،دوره های فوق

پزشکی

تخصصی و تکمیلی تخصصی

پزشکی

16

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان و دانش

-3بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ،دوره های فوق

آموختگان علوم پزشکی()18041027000

تخصصی وتکمیلی تخصصی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-4تصویب و ابالغ برنامه ها به دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات

پزشکی

اجرائی مرتبط

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

 -5بررسی درخواست های انتقال ،تغییر رشته و جابجایی دستیاران

پزشکی

دندانپزشکی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

پزشکی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

2

 -3ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی
-4برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی

پزشکی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

 -2اعالم نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها

پزشکی

17

جذب و ارتقاء اعضای هیات
علمی()10031028000

-1جذب اعضای هیات علمی
-2ارتقای اعضای هیات علمی

2

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

 -1معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت

پزشکی

دریافت وام مسکن.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
2

18

پزشکی

ارائه تسهیالت رفاهی به اعضای هیات علمی علوم
پزشکی()13011029000

 -2معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

-3نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیالت خرید و ساخت

2

پزشکی

مسکن توسط بانک ها و رفع مشکالت احتمالی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

1

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

2

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

4

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

5

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

6

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

7

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

8

3
3
3
3
3
3
3
3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
عنوان زیر خدمت
تایید صالحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

تایید صالحیت متقاضیان خدمات حمایتی
()19011030000

تایید صالحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه
تایید صالحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان
تایید صالحیت متقاضیان برقراری بیمه قالیبافان
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیالت کارورزی به دانشآموختگان

تایید صالحیت متقاضیان دریافت تسهیالت
()13011031000

برقراری مقرری بیمه بیکاری ()19051032000
تایید صالحیت مشاغل سخت و زیان آور
()13011843000

دانشگاهی
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیالت طرح کارا

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

9

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

10

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

11

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

12

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

3
3

پاسخگویی به استعالمات بیمه ای و حمایتی
()19091033000

پاسخگویی به استعالمات بیمه ای
شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعالمات حمایتی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

13

ارائه پروانههای اشتغال اتباع خارجی

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

14

()10011034000

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

15

صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

16

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

17

صدور یا تمدیدگواهینامه صالحیت شرکتهای خدماتی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

18

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

19

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

20

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

21

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

22

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

23

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

24

ابطال مجوز کاریابی های خارجی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

25

ارائه معرفی نامه به کاریابیها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

26

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

27

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

3
3
3
3
3

صدور مجوز و گواهینامه صالحیت شرکتهای
خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
()13011035000

صدور یا تمدید مجوز صالحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات
عمومی
صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی
ابطال مجوز مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری-
مجازی -دریایی)
ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری -مجازی-

ارائه خدمات کاریابی ()13011040000

ساماندهی مشاغل خانگی ()13011042000

دریایی)
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

28

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

29

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

30

تایید رشته های جدید مشاغل خانگی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

31

فرهنگسازی و اطالع رسانی مشاغل خانگی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

32

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

33

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

34

3

ابطال مجوز مشاغل خانگی
ساماندهی مشاغل خانگی ()13011042000

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیالت مشاغل خانگی

صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در
خارج از کشور()10011039000
حمایت از توسعه تعاونی ها ()13071845000

ارائه مشاوره به تعاونی ها
حمایت مالی از تعاونی ها

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

35

ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

ارائه محصوالت و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

36

()13071844000

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

37

صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

38

ابطال مجوز تشکیل تعاونی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

39

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

40

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

41

صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیهها

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

42

ابطال مجوز اتاق تعاون و اتحادیهها

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

43

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

44

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

45

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری رسیدگی به اختالفات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

46

()19071038000

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

47

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

48

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

49

اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

50

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

ثبت و تشکیل تعاونی ها ()13071036000

نظارت بر تعاونی ها ()13071847000

صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی
ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها
نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها
رسیدگی به اختالفات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختالف
ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

ارائه خدمات ورزشی کارگران ()17011041000

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون
()13071848000

برگزاری رقابتهای ورزشی کارگران

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

51

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون

برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیالت ویژه برای کارگران

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

52

()13071848000

معرفی برترین های حوزه کار و تعاون

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

53

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

54

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

55

حمایت و نظارت بر راهاندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری
بازرسی کار ()13041043000

بازرسی دورهای و موردی حسن اجرای قانون کار
بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصالح

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

56

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

57

()13011037000

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

58

آموزش و توانمندسازی جامعه تعاون ،کار و تولید

برگزاری دوره های آموزشی تعاون ،کار و تولید

3

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

59

()18051849000

برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون ،کار و تولید

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

60

3

حمایت مالی و مشاوره ای بنگاههای اقتصادی
مشکلدار ()13011850000

سازمان آموزش فنی و حرفه ای
4

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2
3
4

صدور /تمدید پروانه تاسیس آمتعوزشگاه آزاد
()18081044000
صدور/تمدید ابالغ مدیریت و مربیگری
() 18081832000
نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی
آموزشگاههای آزاد ()18051833000
برگزاری دورههای آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای
()18051045000

عنوان زیر خدمت

4

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

-1ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاهم نامه ها و صنعت

کشور

ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

سازمان آموزش فنی و حرفه ای
4

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

-2صدور گواهی نامه مهارت
5

برگزاری آزمونهای مهارتی()18051046000
-3تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

-4پاسخ به استعالم اصالت گواهی نامه مهارت

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

-1برگزاری مسابقات مهارت

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

-2برگزاری مسابقات آزاد مهارت
6

برگزاری مسابقات ملی مهارت()18051047000
-3برگزاری مسابقات مهارت معلولین

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

-4اعزام به مسابقات جهانی مهارت

کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای

4

کشور

5

صندوق بازنشستگی کشوری

5

صندوق بازنشستگی کشوری

7
8

تهیه استانداردها و کتب
آموزشی()18081048000
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی()18081049000
صندوق بازنشستگی کشوری

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

5

صندوق بازنشستگی کشوری

1

 -1برقراری حقوق بازنشستگی (عادی)

5

صندوق بازنشستگی کشوری

2

 -2برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی
برقراری حقوق ()01902105000

5

صندوق بازنشستگی کشوری

3

5

صندوق بازنشستگی کشوری

4

5

صندوق بازنشستگی کشوری

5

 -5برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه

5

صندوق بازنشستگی کشوری

6

 -6برقراری حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی

5
5
5
5

برقراری حقوق ()01902105000

 -3برقراری حقوق وظیفه وراث شاغلین کسورپرداز
 -4برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی

 -1انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی

صندوق بازنشستگی کشوری

7

صندوق بازنشستگی کشوری

8

صندوق بازنشستگی کشوری

 9استرداد و انتقال کسور ()01902195000

کشوری
 -2استرداد کسور مازاد بر سی سال خدمت
 -3انتقال کسور بازنشستگی مشترکین صندوق به سایر صندوق های
بازنشستگی
 -4استرداد اضافه یا اشتباه واریزی کسور بازنشستگی

صندوق بازنشستگی کشوری

10

صندوق بازنشستگی کشوری

11

5

صندوق بازنشستگی کشوری

12

5

صندوق بازنشستگی کشوری

13

5

صندوق بازنشستگی کشوری

14

 -1احراز هویت و تمدید احکام وراث اناث

5

صندوق بازنشستگی کشوری

15

 -2اصالح حقوق بازنشستگی و وظیفه

5

صندوق بازنشستگی کشوری

16

5

صندوق بازنشستگی کشوری

17

5

صندوق بازنشستگی کشوری

18

5

صندوق بازنشستگی کشوری

19

 -6پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

5

صندوق بازنشستگی کشوری

20

 -7قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه

5

صندوق بازنشستگی کشوری

21

 -1پرداخت کمک هزینه عصا  ،سمعک و عینک

صندوق بازنشستگی کشوری

22

5

5

 -5استرداد کسور بازنشستگی شاغلین مشمول صندوق بازنشستگی
کشوری
اشتراک در صندوق بازنشستگی ()01902195100

پرداخت یا اصالح حقوق بازنشستگان و موظفین
()01902195200

-1اشتراک مستخدمین کشوری در صندوق (دریافت کسور)
 -2اشتراک خویش فرمائی با صندوق

 -3ارائه احکام بازنشستگی و فیش حقوقی
 -4اصالح حقوق بازنشستگی و وظیفه
 -5انتقال حقوق بازنشستگی یا وظیفه از یک استان به استان دیگر

 -2برقراری بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق
بازنشستگی کشوری

 -3پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت و بازنشستگان

صندوق بازنشستگی کشوری

23

5

صندوق بازنشستگی کشوری

24

 -4پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین

5

صندوق بازنشستگی کشوری

25

 -5تسویه وام ضروری بازنشستگان و موظفین

صندوق بازنشستگی کشوری

 26خدمات رفاهی ()19021051000

5

صندوق بازنشستگی کشوری

27

 -7تورهای مسافرتی بازنشستگان

5

صندوق بازنشستگی کشوری

28

 -8برقراری بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین صندوق

5

صندوق بازنشستگی کشوری

29

 -9پرداخت هزینههای درمان بازنشستگان و موظفین صندوق

صندوق بازنشستگی کشوری

30

 -10صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز

5

صندوق بازنشستگی کشوری

31

 -11صدور و ابطال دفترچه ببمه سالمت

5

صندوق بازنشستگی کشوری

32

 -12صدور کارت شناسائی بازنشستگان (منزلت)

صندوق بازنشستگی کشوری

 33صدور ابالغیه سنوات ارفاقی ()19021953000

5

5

5

5
5

صندوق بازنشستگی کشوری

6

سازمان بهزیستی کل کشور

6

سازمان بهزیستی کل کشور

6
6
6

34

صندوق بازنشستگی کشوری

 -6صدور معرفی نامه برای دریافت حقوق بازنشستگان و موظفین
خارج از کشور

پاسخ به استعالمات مرتبط با مشترکین صندوق
بازنشستگی کشوری ()19021954000
سازمان بهزیستی کل کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

سازمان بهزیستی کل کشور

1

سازمان بهزیستی کل کشور

2

سازمان بهزیستی کل کشور

3

عنوان زیر خدمت
 -1صدور ،تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی
()13011052000

 -2صدور ،تمدید پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی
 -3صدور ،تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی
بهزیستی

ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی
()13011052000

6
6

سازمان بهزیستی کل کشور

4

سازمان بهزیستی کل کشور

5

سازمان بهزیستی کل کشور

6

 -4ابطال پروانه های مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی
 -1ارائه خدمات توانبخشی به معلوالن ،سالمندان و بیماران روانی
مزمن در منزل
 -2ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلوالن ،سالمندان ،بیماران
روانی مزمن و افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز روزانه

6
6
6

بهزیستی
سازمان بهزیستی کل کشور

7

سازمان بهزیستی کل کشور

8

سازمان بهزیستی کل کشور

9

سازمان بهزیستی کل کشور

10

 -3ارائه خدمات مشاوره به آحاد مردم (مشاوره روانشناختی ،ژنتیک،
تحصیلی ،شغلی و)...
 -4ارائه حمایت های روانی اجتماعی در بحران (محب)
خدمات روزانه بهزیستی ()19071053000

6

 -5ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف
 -6ارائه خدمات اجتماع محور و مددکاری جامعه ای در سکونتگاه های
غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیبهای اجتماعی

6
6
6
6

سازمان بهزیستی کل کشور

11

سازمان بهزیستی کل کشور

12

سازمان بهزیستی کل کشور

13

سازمان بهزیستی کل کشور

14

شایع
 -7ارائه خدمات مراقبت در منزل به معلولین،سالمندان ،بیماران
روانی مزمن و افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز روزانه
 -8ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه
بهزیستی
 -9ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری بهزیستی
 -1ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلوالن ،سالمندان ،بیماران
روانی مزمن و افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی

6

بهزیستی

خدمات شبانهروزی بهزیستی ()19041054000

 -2ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی بهزیستی به افراد با اختالل

سازمان بهزیستی کل کشور

15

6

سازمان بهزیستی کل کشور

16

6

سازمان بهزیستی کل کشور

17

سازمان بهزیستی کل کشور

18

سازمان بهزیستی کل کشور

19

سازمان بهزیستی کل کشور

20

سازمان بهزیستی کل کشور

21

سازمان بهزیستی کل کشور

22

غربالگری وتشخیص افراد دارای اختالل طیف اتیسم توسط بهزیستی

6

سازمان بهزیستی کل کشور

23

غربالگری اضطراب کودکان  5 – 6سال توسط بهزیستی

6

سازمان بهزیستی کل کشور

24

سازمان بهزیستی کل کشور

25

سازمان بهزیستی کل کشور

26

سازمان بهزیستی کل کشور

27

سازمان بهزیستی کل کشور

28

سازمان بهزیستی کل کشور

29

سازمان بهزیستی کل کشور

30

6

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

مصرف مواد
 -3ارایه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد ( )TCبهزیستی
خدمات شبانهروزی بهزیستی ()19041054000

 -4ارایه خدمات سرپناه شبانه بهزیستی به معتادین
 -5ارایه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد
سرپرست(شیرخوارگان  ،نوباوگان،کودکان و نوجوانان)
 -6ارایه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه
ترخیص به جامعه
 -7انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده
(فرزندخواندگی ،امین موقت)

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی از
سازمان بهزیستی ()19091055000

غربالگری پیشگیرانه بروز معلولیت
()16021056000

غربالگری تنبلی چشم و سایر اختالالت بینایی توسط بهزیستی
غربالگری،تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان توسط بهزیستی
غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک
(برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه)
تایید صالحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی
تایید صالحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق
انشعاب آب،گاز و برق
صدورکارت شناسایی معلولین

احراز صالحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی
()19011057000

تایید صالحیت افراد تحت پوشش جهت دریافت پالک ویژه خودرو
معلولین

احراز صالحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی
6

()19011057000

تایید صالحیت معلولین و معرفی به سازمان سنجش آموزش کشور

سازمان بهزیستی کل کشور

31

سازمان بهزیستی کل کشور

32

سازمان بهزیستی کل کشور

33

سازمان بهزیستی کل کشور

34

6

سازمان بهزیستی کل کشور

35

6

سازمان بهزیستی کل کشور

36

6

سازمان بهزیستی کل کشور

37

6

سازمان بهزیستی کل کشور

38

برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلوالن

6

سازمان بهزیستی کل کشور

39

آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها

سازمان بهزیستی کل کشور

40

6
6
6

تایید صالحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان بیمه سالمت
ایران
تایید صالحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور
بسترسازی فرهنگی خانوادههای فاقد فرزند (فرزندخواندگی ،امین
موقت)
آگاهسازی آحاد مردم درخصوص پیشگیری از
معلولیت و آسیبهای اجتماعی ()19011058000

ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی
آگاه سازی آحاد مردم از برنامههای توانبخشی مبتنی بر جامعه
برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی

 -1ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان
سرپرست خانوار تحت پوشش ،اعضای خانواده آنها و گروههای همیار

6

زنان سرپرست خانوار
سازمان بهزیستی کل کشور

41

سازمان بهزیستی کل کشور

42

سازمان بهزیستی کل کشور

43

سازمان بهزیستی کل کشور

44

 -5ارائه آموزشهای عمومی درحوزه سالمت اجتماعی

سازمان بهزیستی کل کشور

45

 -6ارائه خدمات اجتماع محور پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی

6

سازمان بهزیستی کل کشور

46

 -7ارائه آموزشهای پیشگیری از اعتیاد و ایدز

6

سازمان بهزیستی کل کشور

47

-1پرداخت حق بیمه درمانی افراد تحت پوشش بهزیستی

6
6
6
6
6

 -2ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده
آموزش جامعه هدف بهزیستی ()19071059000

 -3ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
 -4ارائه آموزشهای پیش از ازدواج ،زندگی خانواده و مهارت های
زندگی

حمایتهای بیمهای و درمانی مددجویان
()19011060000

6

 -2پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش بهزیستی

سازمان بهزیستی کل کشور

48

سازمان بهزیستی کل کشور

49

سازمان بهزیستی کل کشور

50

6

سازمان بهزیستی کل کشور

51

-5حمایت بیمه ای تأمین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی

6

سازمان بهزیستی کل کشور

52

 -1ارائه سبدغذایی به خانوادههای زن سرپرست

6

سازمان بهزیستی کل کشور

53

سازمان بهزیستی کل کشور

54

6
6

6

حمایتهای بیمهای و درمانی مددجویان
()19011060000

7

سازمان بیمه سالمت ایران

7

سازمان بیمه سالمت ایران

 -3ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای اشتغال معلولین تحت
پوشش بهزیستی
 -4پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری ،روستایی و
عشایری

توانمند سازی و حمایت مالی از افراد تحت پوشش  -2ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف
بهزیستی ()19091062000
 -3پرداخت کمک هزینه معیشت ،درمان ،آموزش و وسایل کمک
توانبخشی و غیره به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی
سازمان بیمه سالمت ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

رسیدگی و پرداخت صورتحساب اسناد پزشکی
سازمان بیمه سالمت ایران

1

7
7
7
7

سازمان بیمه سالمت ایران

2

سازمان بیمه سالمت ایران

3

سازمان بیمه سالمت ایران

4

7

سازمان بیمه سالمت ایران

7

سازمان بیمه سالمت ایران

7

سازمان بیمه سالمت ایران

8

سازمان تعزیرات حکومتی

5

موسسات درمانی طرف قرارداد با سازمان بیمه
سالمت ()19011064000
تائید نسخ دارویی سازمان بیمه سالمت ایران
()19011065000
ارائه قیمت داروهای در تعهد سازمان بیمه سالمت
()19011066000
پرداخت هزینههای درمان روستائیان به
دانشگاههای علوم پزشکی ()19011067000
ارائه خدمات بیمه گریِ بیمه پایه سازمان بیمه
سالمت ایران ()19011068000

 .1برقراری بیمه و صدور دفترچه درمانی بیمه سالمت
 .2پاسخ به استعالم بیمه پایه سالمت
 .3برقراری بیمه گروهی و صدور دفترچه درمانی بیمه سالمت
سازمان تعزیرات حکومتی

8

سازمان تعزیرات حکومتی

8

سازمان تعزیرات حکومتی

8

سازمان تعزیرات حکومتی

9

دانشگاه عالی دفاع ملی

9

دانشگاه عالی دفاع ملی
دانشگاه عالی دفاع ملی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

10
10

وزارت کشور

1

وزارت کشور
وزارت کشور

3

10

وزارت کشور

4

10

وزارت کشور

10
10
10
10

ارائه مشاوره و آموزش در حوزه علوم راهبردی به
دستگاه های لشکری و کشوری()18041071000

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

2

10

کشوری (مجوز) ()10031072000
رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی
()10061073000
رسیدگی ،تصویب و نظارت بر برنامه های مرزی
()10031074000
گزینش ()10031075000
 -1صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی
 -2اعطای تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان
خارجی با زنان ایرانی
 -3پذیرش  ،نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیر مجاز و متخلف

وزارت کشور

وزارت کشور

عنوان زیر خدمت

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات

وزارت کشور

وزارت کشور

عنوان زیر خدمت

وزارت کشور

وزارت کشور

10

واصله()12031070000

رسیدگی به پرونده های تجدیدنظر

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

10

رسیدگی به شکایات و گزارشات

رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله در شعب بدوی
دانشگاه عالی دفاع ملی

9
وزارت کشور

عنوان زیر خدمت

5

خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی

 -4صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمانهای

()12011076000

غیردولتی (داخلی و بین المللی)
-5تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع

5

10

خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی
()12011076000
 -6صدور و تمدید مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی

وزارت کشور

در امور پناهندگان جمعی در ج.ا.ا

10

وزارت کشور

 -7صدور و تجدید کارت شناسائی پناهندگان

10

وزارت کشور

-1اطالع رسانی مکانی شعب اخذ رای سراسر کشور

وزارت کشور

-2ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعالم فهرست نامزد های تایید شده

10

6

برگزاری انتخابات ()10061077000

10

وزارت کشور

10

وزارت کشور

-4اعالم نتایج انتخابات

10

وزارت کشور

-5رسیدگی به شکایات انتخابات

10

وزارت کشور

-1صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

10

وزارت کشور

10

وزارت کشور

10

وزارت کشور

10

وزارت کشور

10

وزارت کشور

11

سازمان ثبت احوال کشور

11

سازمان ثبت احوال کشور

11

سازمان ثبت احوال کشور

11

سازمان ثبت احوال کشور

11

سازمان ثبت احوال کشور

11

سازمان ثبت احوال کشور

11

سازمان ثبت احوال کشور

7

8

9

خدمات امور اجتماعی کشور ()13011078000
خدمات سیاسی (احزاب ،گروه های سیاسی،

-3اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان

-2نظارت بر عملکرد فعالیت سازمانهای مردم نهاد و مجامع عمومی آنها
-1صدور پروانه تاسیس احزاب و گروههای سیاسی

انجمن ها و اقلیت های دینی) (-2 )17041079000صدور ویا تمدید پروانه انجمنهای اقلیتهای دینی
خدمات امور شوراهای اسالمی شهر وروستا
()10011080000

 -1صدور مجوز اجرای مقررات ماده  2قانون نوسازی وعمران شهری
 -2صدور مجوز تأسیس شهرداری
سازمان ثبت احوال کشور
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

 -1ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه
1

ثبت ازدواج()10031088000

 -2صدور گواهی تجرد
 -3صدور رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ایرانی خارج از کشور

2

ثبت فوت()10031089000

 -1صدور گواهی فوت ایرانیان
 -2صدور گواهی فوت اتباع خارجی

11

سازمان ثبت احوال کشور

3

صدور گواهی والدت فرزندان اتباع خارجی متولد
شده در ایران ()10031090000

11

سازمان ثبت احوال کشور

 -1صدور شناسنامه ایرانیان

11

سازمان ثبت احوال کشور

 -2صدور شناسنامه مجدد (تعویض و المثنی)

11

سازمان ثبت احوال کشور

 -3صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی

11
11

سازمان ثبت احوال کشور

4

صدور شناسنامه ایرانیان()10031091000

 -4صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی باالی  18سال (مشمولین
ماده )979
 -5صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان

سازمان ثبت احوال کشور

خارجی (مشمولین ماده واحده)

11

سازمان ثبت احوال کشور

 -1اصالح سن

11

سازمان ثبت احوال کشور

 -2تغییر نام خانوادگی

11

سازمان ثبت احوال کشور

11

سازمان ثبت احوال کشور

 -4ثبت تغییر نشانی

11

سازمان ثبت احوال کشور

 -5رسیدگی به درخواست از هیئت حل اختالف

11
11

5

تغییر مشخصات هویتی()10031092000

سازمان ثبت احوال کشور

6

صدور کارت هوشمند ملی()10031093000

سازمان ثبت احوال کشور

7

پاسخ به استعالمهای هویت()10031094000

 -3تغییر نام

12

سازمان نقشهبرداری کشور

12

سازمان نقشهبرداری کشور

12

سازمان نقشهبرداری کشور

12

سازمان نقشهبرداری کشور

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -3محصوالت چاپی و کارتوگرافی

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -1ارائه تصحیحات RTK/DGNSS

12

سازمان نقشهبرداری کشور

سازمان نقشهبرداری کشور
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

 -1ارائه نقشه و اطالعات مکانی در مقیاس ها و الیه های مختلف
1

2

ارائه اطالعات مکانی()10031095000

خدمات تعیین موقعیت()10031096000

 -2سرویس های مکانی از پایگاه های داده مکانی (ژئودیتابیس های)
سازمان

 -2ارائه اطالعات مربوط به نقاط مبنایی ارتفاعی ،ثقل و سه بعدی

2

خدمات تعیین موقعیت()10031096000

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -3پردازش برخط دادههای خام گیرندههای  GNSSکاربران

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -1ارائه نحوه نگارش ،تلفظ و صوت صحیح و مصوب هر نام جغرافیایی

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -2ارائه نام دیگر و نام قبلی عوارض جغرافیایی

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -3ارائه امکانات جستجوی نامهای جغرافیایی کشور

12

سازمان نقشهبرداری کشور

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -5امکان خرید الکترونیک نقشه منتخب

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -6ارائه موقعیت تقسیمات کشوری عوارض

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -7ارائه اطالعات تاریخچه و پیشینه نام

12

سازمان نقشهبرداری کشور

 -8ارائه اطالعات آماری نقاط جمعیتی

12

سازمان نقشهبرداری کشور

4

12

سازمان نقشهبرداری کشور

5

12

سازمان نقشهبرداری کشور

12

سازمان نقشهبرداری کشور

12

سازمان نقشهبرداری کشور

13

مرکز آمار ایران

13

مرکز آمار ایران

13

مرکز آمار ایران

13

مرکز آمار ایران

13

مرکز آمار ایران

13

مرکز آمار ایران

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

3

6

ارائه اطالعات جغرافیایی ملی()10031097000

 -4ارائه نقشه محل قرار گیری هر نام جغرافیایی

نظارت و کنترل فنی بر خدمات
نقشهبرداری()10031098000
تصویر برداری هوایی و تولید محصوالت
وابسته()10031099000
ارائه اطالعات جزر و مد ،چارتهای دریایی و
)10031100000(E NC

 -1ارائه پیشبینی جزر و مد
 -2ارائه اطالعات جزر و مدی
 -3ارائه چارتهای دریایی از سواحل شمالی و جنوبی کشور
مرکز آمار ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی ()10031102000
ارائه خدمات در زمینه شناسایی مشاوران و

2

پیمانکاران آماری واجد
صالحیت()10031105000

عنوان زیر خدمت
اطالعرسانی آماری
تامین سفارشهای اطالعاتی خاص مشتریان
صدور و تمدید گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره آماری
رتبهبندی مشاوران و پیمانکاران آماری
مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2
3

عنوان زیر خدمت

ارائه آمار و اطالعات مدیران حرفه ای کشور
()10031107000
مشاوره پژوهشی در حوزه نظام اداری
()10051108000
اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه نظام اداری
()18072476000
برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در حوزه مدیریت و نظام

4

برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت در
حوزه مدیریت و نظام اداری ()18051109000

اداری
برگزاری دوره های آموزشی مدیران ارشد (عالی) دولت در حوزه
مدیریت و نظام اداری

5

6
7

8

9
10

تدوین و ارائه منابع و محتوای استاندارد دورههای
آموزشی کارکنان دولت ()18081110000
احراز صالحیت مدرسان دوره های آموزشی
کارمندان دولت ()18051111000
مستندسازی و انتشار تجارب مدیران حرفه ای
نظام اداری ()10051112000
پاسخ به استعالمات گواهینامههای آموزشی
کارکنان دولت (تاییه آموزشی) ()18051113000
صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان دولت

صدور گواهینامه های نوع اول کارکنان دولت

()18082473000

صدور گواهینامه های نوع دوم کارکنان دولت

برگزاری کارگاه های تربیت مدرسان نظام اداری
()18052474000

برگزاری همایش ها ،کارگاه ها و نشستهای
11

تخصصی حوزه مدیریت و علوم اداری

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

()18072475000

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

انتشار و ارائه منابع علمی و آموزشی در حوزه علوم

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

14

مرکز آموزش مدیریت دولتی

15

سازمان بازرسی کل کشور

15

سازمان بازرسی کل کشور

15

سازمان بازرسی کل کشور

15

سازمان بازرسی کل کشور

15

سازمان بازرسی کل کشور

15

سازمان بازرسی کل کشور

15

سازمان بازرسی کل کشور

12

انتشار و ارائه کتب تخصصی حوزه مدیریت دولتی
سازمان بازرسی کل کشور
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

16

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

16

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

16

تربیتی کشور

عنوان زیر خدمت
 -1نظارت و بازرسی برنامهای

1

نظارت بر اجرای قوانین در دستگاههای اجرایی و

 -2نظارت و بازرسی فوقالعاده

بازرسی از آنها ()12031114000

 -3نظارت و بازرسی موردی
 -4نظارت بر جلسات مناقصات و مزایدههای دستگاههای اجرایی

2

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات از دستگاههای
اجرایی ()12032264000
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

انتشار مقاالت علمی در حوزه علوم اداری و مدیریت دولتی

اداری و مدیریت دولتی ()18072477000

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
16

تولید و ارائه برنامه های آموزشی و ترویجی چند رسانه ای نظام اداری

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

پذیرش و نگهداری زندانیان ()12041115000

2

ارائه خدمات اشتغال به زندانیان()12041116000

عنوان زیر خدمت

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
16

آموزش سواد آموزی به زندانیان

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

16

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

16

3

فرهنگ سازی ،آموزش و تربیت زندانیان
()12041117000

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

16

تربیتی کشور

16

اعطای تسهیالت اشتغال به زندانیان آزاد شده

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
تربیتی کشور

4

ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود ،آزاد شده
و خانواده های آنها()12041118000

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
16

تربیتی کشور

تأیید مرخصی زندانیان

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

16

اعزام زندانی به مراجع قضایی

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

16
16

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

16

رسیدگی به درخواست عفو و آزادی مشروط

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

تربیتی کشور

ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده و خانواده های زندانیان
معاضدت و ارائه کمک های مالی به خانواده زندانیان

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
16

ارائه خدمات ورزشی زندانیان
آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
16

ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان

5

ارائه خدمات قضایی به زندانیان و مراجع قضایی
()12031119000

ابالغ احکام قضایی به زندانی
انتقال زندانی به زندان دیگر

()12031119000

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و
16

پاسخ به استعالم سابقه حبس

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

16

پاسخ به استعالم در زندان بودن

تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

6

مالقات زندانیان با خانواده()12041121000

16

تربیتی کشور

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

وحش

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-2صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای خزندگان و دوزیستان

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-3صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

 -6صدور مجوزخروج تروفه های شکار شده

17

سازمان حفاظت محیطزیست

 -7صدور پروانه شکار و صید

17

سازمان حفاظت محیطزیست

 -8صدور مجوز انتقال حیوانات

17

سازمان حفاظت محیطزیست

 -9صدور مجوز نگهداری حیات وحش

17

سازمان حفاظت محیطزیست

 -10صدور دفترچه شکارچیان

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

سازمان حفاظت محیطزیست
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

 -1صدور مجوز تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر وپرورش حیات

-4صدور مجوز صادرات و واردات ،ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده
1

2

ارائه مجوزهای تنوع زیستی ()14041129000

و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها
 -5صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی

امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی
()14042540000
-1

ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیطزیستی

اولویتدار

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-2

نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-3

ارائه گزارش های محیط زیستی ملی ،منطقه ای و بین المللی

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-4

نظارت بر کاهش گازهای گلخانه ای مطابق تعهدات بین المللی

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

آن (فاضالب و مواد شیمیایی)
 -7ارائه استانداردها و ضوابط مدیریت و مقابله با آلودگیهای محیط

17

سازمان حفاظت محیطزیست

زیستی و نظارت بر رعایت آن ها

3

نظارت و پایش محیط زیست (-5 )14042541000
-6

تعیین نیاز آب محیط زیستی تاالبها و رودخانه ها
نظارت و پایش زیستمحیطی منابع آب و خاک  ،منابع آالینده

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-8

احیا و بازسازی زیستگاههای ساحلی و دریایی آسیب دیده

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-9

پایش گونه ها و زیستگاه های حساس به منظور حفاظت از آنها

-1

نظارت بر عملکرد محیطزیستی کاربریها و فعالیتها دردریا و

17

سازمان حفاظت محیطزیست

سواحل و جزایر و تاالب های کشور

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-2

ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-3

نظارت بر عملکرد واحدهای متولی در زنجیره عمر پسماند

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-4

سرشماری گونه های جانوری

-5

نظارت بر عملیات اطفاء حریق در مناطق آزاد محیط زیستی،

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

4

نظارت برعملکرد زیست محیطی
()14042542000

شکار ممنوع و مناطق چهارگانه
-6

نظارت بر عملکرد واحدهای تکثیر و پرورش جانوران در اسارت

-7

نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه های تاکسیدرمی غیر مجاز

-8

نظارت و جلوگیری از فعالیت مراکز غیر قانونی تکثیر و پرورش

حیات وحش

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-9

17

سازمان حفاظت محیطزیست

 -10نظارت و ارزیابی واحدهای آالینده و تعیین عوارض آالیندگی

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

ارائه آمار و اطالعات زیست محیطی

5

()14062543000

6

تدوین ضوابط و مقررات حوزه محیط زیست
()14062544000

صدور تاییدیه زیستمحیطی شمارهگذاری خودرو

-1

ارایه اطالعات و آمار مربوط به سنجش آلودگی هوا

-2

ارائه آمار و اطالعات عملکرد محیط زیست

-3

ارائه اطالعات توان اکولوژیک مناطق مختلف کشور

-1

تدوین استاندارهای مرتبط با محیط زیست (آلودگی هوا ،صدا،

انرژی و تغییر اقلیم ،آب و خاک و )...
-2

تدوین پیش نویس قوانین و مقررات حوزه محیط زیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-1

صدور یا تمدید پروانه تکثیر و پرورش آبزیان در ساحل

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-2

صدور یا تمدید پروانه صید گونه های غیر شیالتی

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-3

صدور یا تمدید پروانه برداشت نمونه های دریایی

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-4

صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-5

صدور یا تمدید مجوز کاشت و پرورش مرجان ها

ارائه مجوزهای زیست محیطی دریایی

-6

صدور تاییدیه احداث اسکله ها ،بنادر و دیگر تاسیسات ،سازه ها

17

سازمان حفاظت محیطزیست

()14042545000

و تسهیالت ساحلی و فراساحلی
 -7صدور یا تمدید تاییدیه بهره برداری اسکله ها ،بنادر و دیگر

17

سازمان حفاظت محیطزیست

7

تاسیسات ،سازه ها و تسهیالت ساحلی و فراساحلی

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-8

صدور تاییدیه احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-9

صدور تاییدیه تخلیه آب توازن شناورها

17

سازمان حفاظت محیطزیست

 -10صدور تاییدیه برداشت شن و ماسه از سواحل

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-1

صدور مجوز ترخیص مواد شیمیایی وارداتی مخرب الیه اوزن

-2

صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهرهبرداری

آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیطزیست
 -3صدور مجوز زیستمحیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ
8

ارائه مجوزهای زیست محیطی ( )14042546000کشور

8

ارائه مجوزهای زیست محیطی ()14042546000

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-4

صدور مجوز واردات پسماندها

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-5

صدور مجوز صادرات پسماندها

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-6

صدور مجوز واردات مواد شیمیایی خطرناک

17

سازمان حفاظت محیطزیست

-7

صدور مجوز صادرات مواد شیمیایی خطرناک

-1

ارائه برنامههای آموزش زیستمحیطی در نظام آموزش عمومی و

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

آسیب رسان
 -2پاسخ به استعالم مربوط به اسکراب شناورهای فرسوده و

17

سازمان حفاظت محیطزیست

اسکراب یاردها  ،تعمیرگاه های شناورها و...

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

کشاورزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست
 -7پاسخ به استعالمهای صنعتی  ،کشاورزی و خدماتی در حوضه

17

سازمان حفاظت محیطزیست

آبریز تاالبها

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

17

سازمان حفاظت محیطزیست

9

10

11

ارائه خدمات آموزشی محیط زیست
()18082547000

پاسخ به استعالمات محیط زیست
()14062548000

فرهنگسازی و ترویج حفظ محیط زیست
()14062549000

تخصصی و آموزش عالی
-2

برگزاری دورههای آموزشی در حوزه محیط زیست

-1

پاسخ به استعالم پرداخت خسارات ناشی از حمله جانوران

-3

پاسخ به استعالم های مرتبط با آلودگی های دریایی

-4

پاسخ به استعالم جانمایی و مدیریت محیط زیستی کاربریهای

ساحلی
-5

پاسخ به استعالم حوزه زیست بومهای دریایی

-6

پاسخ به استعالمات فعالیتهای معدنی صنعتی و خدماتی و

-8

پاسخ به استعالم تاسیس سازمان های مردم نهاد محیط زیستی

-1

تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی با عملکرد برتر

محیطزیستی
 -2حمایت و مشارکت در برنامه های فرهنگی ،هنری ،علمی و
ورزشی بمنظور ترویج حفظ محیط زیست

12

17

سازمان حفاظت محیطزیست

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

1

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

2

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین
خسارات در حوزه محیط زیست ()14062550000
وزارت امور اقتصادی و دارایی
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
-1
نظارت بر اموال غیر منقول ()1001113000

صدور گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی

-2

ارسال سند به دستگاه اجرایی یا دستگاه ثالث

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

3

-3

اعالم وصول دریافت اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

4

-1

توزیع اوراق بهادار

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

5

-2

ارائه تاییدیه اوراق بهادار برگشتی از معاونت نظارت مالی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

6

ارائه اوراق بهادار()10011132000

استانها و دستگاههای اجرایی متمرکز
-3

ارائه تاییدیه انواع سفته و برات برگشتی از بانک

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

7

-4

اعالم وصول وضعیت گردش اوراق بهادار

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

8

-5

پرداخت حقالعمل فروش اوراق بهادار به بانک ملی ایران

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

9

-1

ارائه تاییدیه بودجه پیشنهادی بیمه ها ،بانک ها و صندوق ها

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

10

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

11

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

12

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

13

نظارت بر بیمه ها ،بانک ها و صندوق ها
()10011135000

-2

صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده بانکهای دولتی

-3

ارائه تاییدیه صورتهای مالی بانک ها ،بیمه ها و صندوق ها

(دولتی/واگذارشده)
-1

پرداخت حقوق کارکنان دولت

-2

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های

اجرایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

14

-3

پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر) دستگاه های اجرایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

15

-4

پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه های اجرایی

پرداخت اعتبارات دولتی ()10011137000

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

16

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

17

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

18

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

19

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

20

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

21

 -10پرداخت اعتبارات استانی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

22

 -11پرداخت سهم درامدی درآمدها و سود سهام شرکتهایدولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

23

 -12واریز مالیات و ارزش افزوده سود سهام شرکتهایدولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

25

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

26

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

27

24

پرداخت اعتبارات دولتی ()10011137000

-5

پرداخت حق الکشف کاال وارز و استرداد وجوه اشتباه واریزی

-6

پرداخت وجوه حوادث غیرمترقبه و مناطق نفتخیز و محروم

-7

ارائه تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی (وجوه عمومی)

-8

پرداخت منابع هدفمندی یارانه ها (مدیریت تامین)

-9

انتقال سهم جمعیت هاللاحمر و دیوان محاسبات کشور از

درآمد عمومی به ردیف درآمد اختصاصی آنها

ارائه نظر اصالحی در ارتباط با پیشنویس
استاندارد حسابداری عمومی ()10011141000
تسهیل و ساماندهی صدور مجوز کسب و کار
()13011143000

نظارت بر اجرای بودجه ()10011144000

-1

صدور مجوز پرداخت دیون بالمحل

-2

ارائه تاییدیه استمهال یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاههای

اجرایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

28

-3

صدور تضمین و سفته برای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

29

-4

ارائه تاییدیه تخصیص بودجه

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

30

-1

ارائه گزارش عملکرد مالی دولت

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

31

-2

ارائه گزارش رصد منابع

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

32

-3

ارائه گزارش بدهیها و مطالبات عمومی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

33

-4

ارائه گزارش حساب درآمدی وجوه عمومی (حساب )8001

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

34

-5

ارائه گزارش صورت مالی و تراز دولت

ارائه گزارش های پایش و نظارت مالی دولت
()10011145000

ارائه گزارش های پایش و نظارت مالی دولت
()10011145000
18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

35

-6

ارائه گزارش حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

36

-7

ارائه گزارش ماده  91قانون محاسبات عمومی کشور

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

37

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

38

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

39

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

41

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

42

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

43

-3

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

44

-1صدور مجوز شماره گذاری خودروخریداری شده دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

45

-2صدور مجوز انتقال و تغییر مالکیت خودرو دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

46

 -3صدور مجوز اسقاط ،خرید و فروش خودرو دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

47

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

48

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

49

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

50

 -7صدور مجوز تبدیل پالک خودرو دولتی به غیر دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

51

 -8صدور مجوز دریافت خودرو اهدایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

52

 -9صدور مجوزانتقال خودرو دولتی خسارتی و سرقتی به بیمه

40

رسیدگی به شکواییه های مودیان مالیاتی
()10011148000
ارائه فهرست حسابداران رسمی ()10011152000
ارائه صورتحساب عملکرد بودجهای ساالنه کل
کشور و اصالحیه آن ()10011153000
تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت های
سنواتی فاقد (و یاناقص) اسناد و مدارک
()10011154000

ارائه تاییدیههای خزانه ()10011155000

ارائه مجوزهای مرتبط با خودروهای دولتی
()10031157000

-1

ارائه تأییدیه درآمد ماده 40

-2

ارائه تأییدیه وصول سپرده (دستگاههای اجرایی و خزانههای

معین)
ارائه تأییدیه منابع و مصارف دستگاههای اجرایی

 -4ارائه مجوز صدور سند فروش خودرو دولتی
 -5صدور مجوز تعویض پالک خودرو دولتی
 -6صدور مجوز فک پالک خودرو دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

53

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

54

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

55

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

56

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

57

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

58

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

60

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

61

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

62

59

انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب
()10011158000
نظارت بر شرکت های دولتی ()10012093000

نظارت بر اموال منقول ()10012094000

-1

ارائه تاییدیه بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی

-2

ارائه تاییدیه صورتهای مالی شرکت های دولتی

-1

بازرسی اموال منقول دولتی

-2

صدور مجوز مربوط به فروش ،انتقال و جابهجایی اموال منقول

-3

اعالم وصول صورتحساب اموال منقول رسیده و فرستاده

صدور مجوز خرید ،فروش،شمارهگذاری ،تعویض
پالک یا اسقاط موتورسیکلت ()10032095000
ارائه مجوزهای مرتبط با ماشینهای نقش تمبر
()10032096000

صدور مجوز ورود ماشینهای نقش تمبر
صدور مجوز استفاده از ماشینهای نقش تمبر
صدور مجوز تعمیر ماشینهای نقش تمبر

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

63

-1

افتتاح حساب دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

64

-2

انسداد حساب دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

65

-3

رفع انسداد حساب دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

66

ارائه خدمات امور بانکی حسابهای دولتی

-4

تغییر عنوان حساب دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

67

()10012097000

-5

تغییر امضا و مهر حساب دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

68

-6

تعیین بانک عامل برای دستگاههای اجرایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

69

-7

افتتاح حساب ارزی دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

70

-8

ارائه شناسه واریز به دستگاههای اجرایی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

71

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

72

پرداخت تنخواه سپرده دستگاههای اجرایی و
تسویه آن ()10012098000
ارائه خدمات مربوط به بازپرداخت تسهیالت
دریافتی طرح های عمرانی انتفاعی به خزانه(وام
موضوع ماده  32ق ب ب) ()10012099000

-1

تعیین نحوه باز پرداخت وام موضوع ماده  32ق ب ب

ارائه خدمات مربوط به بازپرداخت تسهیالت
18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

73

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

74

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

75

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

76

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

77

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

78

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

79

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

80

دریافتی طرح های عمرانی انتفاعی به خزانه(وام

-2

موضوع ماده  32ق ب ب) ()10012099000

 32ق ب ب)

ارائه تاییدیه حسابداری (مربوط به بازپرداخت وام موضوع ماده

انتقال بدهی شرکت های دولتی به دولت
()10012100000
تامین منابع مالی مورد نیاز دستگاههای اجرایی
()10012101000

تسویه و تهاتر بدهیها و مطالبات عمومی
()10012102000

-1

ارسال حکم انتشار اوراق خزانه اسالمی

-2

ارسال حکم انتشار اوراق مشارکت تسویه بدهی

-3

ارسال حکم انتشار ،واگذاری و تسویه صکوک اجاره

-1

صدور مجوز تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی

تعاونی یا خصوصی با بدهی شرکتهای دولتی به آنان
-2

صدور اوراق تسویه خزانه (منتقل شده به شرکتهای دولتی)

تایید ادعای مطالبات و بدهیهای دولتی
()10012103000

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

81

-1

پاسخ به استعالم نظام نوین اموال منقول دولتی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

82

-2

پاسخ به استعالم درخصوص اموال غیر منقول

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

83

-3

پاسخ به استعالم در خصوص امور مالی و محاسباتی (حوزه

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

84

پاسخ به استعالمات حوزه مالی دولت

بودجه)
-4

پاسخ به استعالم منابع و مصارف بودجه و تخصیص اعتبارات

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

85

-5

پاسخ به استعالم امور ذیحسابی

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

86

-6

پاسخ به استعالم حسابداری

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

87

-7

پاسخ به استعالم وضعیت حقوقی شرکتها

18

وزارت امور اقتصادی و دارایی

88

()10012104000

ارائه پیشنویس قوانین و تدوین مقررات مالی دولت
()10012105000

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

نظارت بر فعالیت شرکت های بیمه
()13091827000

عنوان زیر خدمت
ارائه خدمت بیمه اتکایی به شرکت های بیمه
ارائه شناسه یکتا به بیمه نامه شخص ثالث
پاسخ به استعالم سوابق بیمه خودرو
پاسخ به استعالم اصالت بیمه نامه

2

پاسخ به استعالمات بیمه ای ()13091160000
پاسخ به استعالم سوابق بیمه شخص ثالث (ویژه ناجا و قوه قضاییه)
پاسخ به استعالم سوابق بیمه نامه های افراد (ویژه دولت همراه)
صدور مجوز فعالیت کارگزاران (داللی) رسمی بیمه اتکایی
صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارت بیمه (حقیقی – حقوقی)
صدور مجوز فعالیت اکچوئران رسمی

3

صدور مجوز فعالیت های بیمه ای
()13011161000

صدور مجوز فعالیت کارگزاران رسمی بیمه (حقیقی – حقوقی)

3
19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

19

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

صدور مجوز فعالیت های بیمه ای
()13011161000

احراز صالحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه
اعطای پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات
کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسالمی ایران
تأیید صالحیت مؤسسات آموزش بیمه (حقوقی)
اعطای پروانه فعالیت موسسات بیمه در جمهوری اسالمی ایران

4

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
()13091828000

سازمان جمع آوری و فروش اموال
20

تملیکی
سازمان جمع آوری و فروش اموال

20

تملیکی
سازمان جمع آوری و فروش اموال

20

تملیکی

21

سازمان حسابرسی

21

سازمان حسابرسی

21

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

سازمان حسابرسی

22

سازمان خصوصی سازی

22

سازمان خصوصی سازی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

عنوان زیر خدمت

برگزاری مزایده ها()10011167000
سازمان حسابرسی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

عنوان زیر خدمت

حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های دولتی،
بانک ها و )10011168000(...
سازمان خصوصی سازی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

عرضه و واگذاری سهام بنگاه های متعلق به دولت
22

سازمان خصوصی سازی

1

بصورت بلوکی از طریق بورس
وفرابورس()10011169000

22

سازمان خصوصی سازی

2

عرضه و واگذاری سهام ترجیحی()10011170000

22

سازمان خصوصی سازی

3

توزیع سهام عدالت()19091171000

22

سازمان خصوصی سازی

22

سازمان خصوصی سازی

22

سازمان خصوصی سازی

22

سازمان خصوصی سازی

4

عرضه و واگذاری سهام /دارایی بنگاه های متعلق به
دولت از طریق مزایده عمومی()10011172000
صدور مجوز اخذ تسهیالت و یا ایجاد تعهدات بانکی برای شرکتهای

5

نظارت بر بنگاه های واگذار شده و درحال
واگذاری ()10011173000

23
23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای
اقتصادی و فنی ایران

()13011174000

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای
23

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

اقتصادی و فنی ایران

دارایی های ثابت شرکتهای واگذارشده و در حال واگذاری
صدور مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره بنگاه
های واگذار شده و در حال واگذاری

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای
23

واگذارشده و در حال واگذاری
صدور مجوز فروش ،ترهین ،توثیق و اجاره یا حق واگذاری و حق انتفاع

2
3

معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه
گذاران خارجی ()13011926000
ارائه راهنمایی و خدمات مشاوره ای به سرمایه
گذاران خارجی ()13011927000

عنوان زیر خدمت

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای
23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران

4
5

صدور تائیدیه ثبت سرمایه سرمایهگذاران خارجی
()13011928000
صدور مجوز اصالحیه سرمایهگذاری خارجی
()13011929000

6
7

تایید درخواست سرمایهگذار جهت صدور پروانه کار
تایید درخواستهای سرمایهگذار خارجی (موضوع
ماده  35قانون تشویق) ()13011930000

8
9
10
11

تایید درخواست سرمایهگذار خارجی جهت صدور روادید
صدور مجوز انتقاالت ارزی سرمایهگذار خارجی
()13011931000
صدور ضمانت نامه پرداخت وجه خدمات و
محصوالت تولیدی ()13011932000
نظارت و راهبری پروژه های سرمایهگذاری خارجی
()13011933000
تدوین موافقت نامه و یادداشت تفاهم همکاریهای اقتصادی با

12

کشورهای خارجی
برگزاری اجالس های کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی با

13

سایر کشورها
مشارکت در اجالس های کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی با

14
تنظیم روابط اقتصادی خارجی ()13011934000
15

تایید درخواست سرمایهگذار خارجی جهت صدور پروانه اقامت

سایر کشورها
تدوین و ارائه گزارشات اقتصادی روابط دوجانبه با کشورهای خارجی

تنظیم روابط اقتصادی خارجی ()13011934000

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای
23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای

23

اقتصادی و فنی ایران

16

پذیرش و تنظیم مالقات برای هیات خارجی

17

اعزام هیات به خارج از کشور

18

شناسایی و تجهیز منابع مالی خارجی (دولتها ،بانکهای تجاری)

19

معرفی پروژه های دولتی و غیردولتی به بانکهای تجاری
تامین منابع مالی خارجی ()13011935000

20

صدور ضمانت نامه های کلی و اختصاصی ،جهت اخذ وامها و تسهیالت
مالی خارجی
تامین منابع مالی خارجی از بانکها و موسسات مالی بینالمللی دارای

21

عضویت
معرفی افراد برای استفاده از دوره های آموزشی

22

خارجی (موسسات بین المللی ذیربط)
()18081936000

23
24
25
26

وصول مطالبات معوق خارجی ()13011937000
بازپرداخت اقساط تسهیالت مالی ماخوذه از
موسسات مالی بین المللی ()13011938000
نظارت و راهبری پروژههای بلند مدت بهرهمند از تسهیالت مالی
نظارت و راهبری پروژه های بهره مند از تسهیالت خارجی
مالی خارجی ()13011939000

ارائه مشاوره به منظور پس ارزیابی پروژه های بلند مدت بهرهمند از
تسهیالت مالی خارجی

شرکت مادر تخصصی سرمایه
24

گذاریهای خارجی ایران
شرکت مادر تخصصی سرمایه

24

گذاریهای خارجی ایران
شرکت مادر تخصصی سرمایه

24

شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران

گذاریهای خارجی ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

سرمایه گذاری در خارج از
کشور()13011175000

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25
25

خدمات گمرک جمهوری اسالمی ایران

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی
ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25
25

ایران

1

انجام تشریفات گمرکی صادرات
کاال()13011176000

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

ایران

25
25

 -1انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی
ایران

2

انجام تشریفات گمرکی واردات

 -2انجام تشریفات گمرکی ورودموقت موضوع ماده  50قانون امور

کاال()13011177000

گمرکی

خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -3انجام تشریفات گمرکی ورودموقت موضوع ماده  51قانون امور

ایران

گمرکی

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

 -2انجام تشریفات گمرکی صادرات از محل ورود موقت
 -3انجام تشریفات گمرکی صدور موقت

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

عنوان زیر خدمت
 -1انجام تشریفات گمرکی صادرات قطعی

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

عنوان زیر خدمت

ایران

3

انجام تشریفات گمرکی ترانزیت
کاال()13011178000

 -1انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کاال

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

3

انجام تشریفات گمرکی ترانزیت
کاال()13011178000

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

4

انجام تشریفات گمرکی بسته های
پستی()13011180000

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

()13011181000

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

5

انجام تشریفات گمرکی مسافری

ایران

6
7
8
9
10
11

 -2انجام تشریفات گمرکی ترانزیت داخلی کاال
-1انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی ورودی
-2انجام تشریفات گمرکی بسته های پستی خروجی
 -1انجام تشریفات گمرکی کاالی همراه مسافری ورودی
 -2انجام تشریفات گمرکی کاالی همراه مسافری خروجی

انجام تشریفات گمرکی برگشتی
()13012025000
انجام تشریفات گمرکی کران بری
()13012026000
انجام تشریفات گمرکی مرجوعی
()13012027000
انجام تشریفات گمرکی فروشگاههای آزاد
()13012028000
انجام تشریفات گمرکی استرداد حقوق ورودی
()13012029000
انجام تشریفات گمرکی پیک سیاسی و بسته های
پست سیاسی ()13012030000
 -1صدور پروانه عبور خارجی (ترانزیت خارجی)

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران

 -2صدور پروانه صادرات قطعی
 -3صدور پروانه صدور موقت (خروج موقت)
 -4صدور پروانه کران بری (کاپوتاژ)
 -5صدور پروانه ورود موقت برای پردازش (ماده  50قانون امور گمرکی)
 -6صدور پروانه ورود موقت برای پردازش (ماده  51قانون امور گمرکی)
 -7صدور پروانه عبور داخلی (ترانزیت داخلی)
 -8صدور پروانه ورود قطعی
 -9صدور مجوز تغییر عنوان اظهارنامه گمرکی
 -10صدور پته گمرکی
 -11صدور پروانه ترخیص نسیه سازمان های دولتی
 -12صدور مجوز اخذ ضمانتنامه بانکی
 -13صدور مجوز تمدید مهلت نگهداری کاال در انبارهای گمرکی

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

 -14صدور مجوز خروج کاال بدون انجام تشریفات کامل گمرکی

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25
25

 -15صدور مجوز ارائه بن بیمه به جای تضمین

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -16صدور مجوز اجازه انتقال کاال از وسیله حمل ورودی به وسیله

ایران

حمل خروجی

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

 -17صدور مجوز صادرات کاال از سایر مرزها درصورت بروز حوادث

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25
25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -19صدور مجوز انجام تشریفات صدور عین کاالی واردات قطعی در

ایران

گمرکی غیر از گمرک ورودی

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25
25
25
25

ایران

12

صدور مجوزهای گمرکی ()13012031000

 -20صدور مجوز انجام عملیات پردازش بر روی کاالی ورود موقت
شده توسط اشخاص غیر از وارد کنندگان
 -21صدور مجوز حمل کاالی صادراتی بدون مهر و موم

خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -22صدور مجوز ورود و خروج وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به

ایران

صورت موقت یا عبوری

خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -23صدور مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کاالی کران

ایران

بری

خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -24صدورمجوز تمدید پروانه ورود موقت ماده 50یا  51قانون

ایران

امورگمرکی

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

 -18صدور مجوز خروج موقت کاالی ممنوع یا مشروط

ایران

 -25صدور مجوز کران بری کاالی ممنوعه

25
25

خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -26صدور مجوز مرجوع نمودن عین کاالی ورود موقت شده برای

ایران

پردازش

خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -27صدور مجوز ورود موقت ظروف و لفافهای آماده برای بسته بندی

ایران

کاالی صادراتی

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25
25
25

ایران

 -28صدور مجوز انجام خدمات پست سریع
 -29صدور مجوز ایجاد انبارهای اختصاصی
 -30صدور مجوز ایجاد فروشگاه های آزاد
 -31صدور پروانه کارگزاری گمرکی
 -32صدور پروانه مرجوعی اعاده به خارج از کشور
 -33صدور مجوز تاسیس دفاتر مبادله مرسوالت پستی خارجی
 -34صدور مجوز تاسیس واحدهای گمرکی اختصاصی
 -35صدور مجوز ترخیص درصدی کاالی نسیه

خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -36صدور مجوز محاسبه و وصول حقوق ورودی متناسب با ارزش

ایران

کاالی آسیب دیده یا فاسد شده

خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -37صدور مجوز واگذاری تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش

ایران

مرسوالت پستی به خارج از کشور

25

خدمات گمرک جمهوری اسالمی

 -38صدور مجوز ورود موقت بند د ماده  72آئین نامه اجرائی قانون

ایران

امور گمرکی

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

 -39صدور مجوز انجام خدمات انبارداری و تخلیه و بارگیری

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

 -1پاسخ به استعالم اطالعات مانیفست

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

 -2پاسخ به استعالم بدهی گمرکی

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

 -3پاسخ به استعالم اطالعات اظهارنامه گمرکی

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

 -4پاسخ به استعالم بدهی مالیاتی

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

 -5پاسخ به استعالم اطالعات معامالت

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

 -6پاسخ به استعالم اطالعات اظهارنامه و ارزش گمرکی

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران

13

پاسخ به استعالمات حوزه گمرکی
()13012032000

 -7پاسخ به استعالم سریال گمرکی براساس اطالعات حمل
 -8پاسخ به استعالم اطالعات پته گمرکی
 -9پاسخ به استعالم بانک داده های اقتصادی و مالی
 -10پاسخ به استعالم اعالم شاخص ها به سامانه پاک

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

 -11پاسخ به استعالم اطالعات فاکتور خودرو

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

 -12پاسخ به استعالم اطالعات خاص تعرفه

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

 -13پاسخ به استعالم شماره سریال براساس قبض انبار گمرکی

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

25

 -14پاسخ به استعالم اطالعات لجستیکی محموله

ایران

14
15
16

تعیین ارزش کاالهای وارداتی و صادراتی()TSC
()13012033000
صدور یا تمدید کارت کارگزارن گمرکی
()13012034000
شناسایی و ارائه تسهیالت به فعاالن اقتصادی مجاز
شناسایی شده ()13012035000

خدمات گمرک جمهوری اسالمی
25

ایران
خدمات گمرک جمهوری اسالمی

17

رسیدگی به شکایات صاحب کاال در خصوص
ترخیص کاال ()13012036000

 -1رسیدگی و حل اختالفات گمرکی
 -2تجدید نظر در رای بدوی صادره در رابطه با اختالفات گمرکی

25

ایران

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -1ساماندهی دامداری های روستایی ،عشایری و غیر صنعتی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -2صدور شناسنامه زنبورداری

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -3صدور شناسه و شناسنامه دام

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -4صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

26

وزارت جهاد کشاورزی

-5صدور و تمدید پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -6صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -7انتقال مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

صنعتی

26

وزارت جهاد کشاورزی

-11مجوز تغییر کاربری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -12صدور مجوز ایجاد مراکز تولید موادژنی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -13صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر تخمگذار

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -14صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -15صدور مجوز صادرات محصوالت اصلی دام و طیور

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -1آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -2بررسی و تأیید نقشههای جایگاه دام واحدهای صنعتی بزرگ

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -3تأییدیه استفاده از معافیت گمرکی تجهیزات دامپروری وارداتی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -8ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و
1

صدور مجوزها و پروانههای امور
دامپروری()13021182000

نیمه صنعتی
 -9صدور و تمدید پروانه های بهداشتی دامپروری صنعتی و نیمه
صنعتی
 -10صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی دامپروری صنعتی و نیمه

 -16صدور مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد
ژنی
2

3

صدور مجوز و پروانههای مراکز ارائه خدمات
دامپروری()13021183000

-1پروانه تأسیس آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور
 -2پروانه بهره برداری آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور
 -3صدور مجوز فعالیت مراکز DHI

خدمات حمایتی امور دامپروری به

 -4تخصیص سهمیه سوخت

بهرهبرداران()13021184000

 -5حمایت از بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری

3

خدمات حمایتی امور دامپروری به
بهرهبرداران()13021184000
 -6حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقالم نهادهها و

26

وزارت جهاد کشاورزی

خوراک دام و طیور

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -7خدمات حمایتی زنبور عسل

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -1احداث باغ زعفران

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -2احداث باغ گیاهان دارویی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -3تائیدیه معافیت گمرکی واردات تجهیزات و ماشین آالت باغبانی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

زینتی ،اندام های تکثیری و نهاده ها و )...

26

وزارت جهاد کشاورزی

-6تائیدیه بالمانع بودن احداث واحد باغ مادری

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -7تائیدیه بالمانع بودن احداث واحد کشت بافت

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

محصوالت ،تجهیزات و اماکن تولیدی
 -6تاییدیه معرفی نامه طرح های اولویت دار تولیدی حوزه باغبانی به

26

وزارت جهاد کشاورزی

صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیالت

4

صدور مجوزها و پروانههای امور

 -4تائیدیه واردات محصوالت باغی (انواع میوه ها،گیاهان دارویی و

باغبانی()13021185000

زینتی ،اندام های تکثیری و نهاده ها و )...
 -5تائیدیه صادرات محصوالت باغی (انواع میوه ها،گیاهان دارویی و

 -1ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیالت و اعتبارات در اجرای طرح
های حوزه امور باغبانی
 -2تشکیل و ارائه خدمات از طریق صندوق های ملی محصولی
حمایت از سرمایهگذاری به تشکلهای ملی غیردولتی در حوزه باغبانی
 -3پیشنهاد و تدوین استانداردهای محصوالت باغی برای سازمان

5

خدمات حمایتی باغبانی به
بهرهبرداران()13021186000

استاندارد ایران
 -4ارائه خدمات فنی ،تخصصی کاشت ،داشت ،برداشت و پس از
برداشت محصوالت باغی
 -5حمایت و تشویق تولیدکنندگان حوزه باغبانی برای بیمه کردن

 -7برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی بهرهبرداران باغبانی کشور

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -3صدور مجوز فعالیت شرکتهای تامین و تولید بذر

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -4صدور گواهی استاندارد ماشین آالت و ادوات نوین

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -1صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم و تجهیزات آبیاری

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -3مجوز عرضه محصوالت برای واردکنندگان لوازم آبیاری

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -1طراحی و اجرای سامانههای نوین آبیاری

26

وزارت جهاد کشاورزی

مستقل

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -3بازسازی و نوسازی قنوات

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -6تامین آب کشاورزی از طریق پروژه های کوچک آبی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -7پوشش ژئوممبران استخرهای ذخیره آبی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -8ساماندهی اجرای طرح زهکشی زیر زمینی

 -8ارائه معرفینامه برای دریافت تسهیالت بانکی (سرمایه در گردش و
بلندمدت)
6

خدمات حمایتی زراعی به

 -1توزیع بذر

بهرهبرداران()13021187000

 -2ایجاد مزارع الگویی زراعی با انتقال تکنولوژیهای جدید کشت
-1صدور پروانه تاسیس تشکلهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

7

8

صدور مجوزها و پروانههای مراکز ارائه خدمات

(شرکت فنی -تخصصی مکانیزاسیون)
-2صدور پروانه بهره برداری تشکلهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

زراعی()13021188000

(شرکت فنی -تخصصی مکانیزاسیون)

صدور مجوزهای عرضه اقالم
آبیاری()13021189000

 -2صدور مجوز عرضه محصوالت برای تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن

 -2تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی

9

خدمات حمایتی آب وخاک به

 -4اجرای شبکههای فرعی آبیاری زهکشی

بهرهبرداران()13021190000

 -5اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -9تعیین نیاز آبی محصوالت باغی و زراعی

26

وزارت جهاد کشاورزی

 -1صدور مجوز صادرات کاالهای کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

26

وزارت جهاد کشاورزی

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

10

صدور مجوزهای صادرات و واردات حوزه
کشاورزی()13011191000

 -2صدور مجوز واردات کاالهای کشاورزی
 -3صدور معافیت های مالیاتی تجهیزات و ماشین آالت خطوط تولید
دارای گواهی عدم ساخت داخل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت

11

خدمات حمایتی و تسهیالتی به بهرهبرداران حوزه
کشاورزی()13021192000

 -1معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیالت بانکی و اعتباری
(تملک دارایی ها و سرمایه در گردش)
 -2سوخترسانی به بهرهبرداران بخش کشاورزی
-1مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

12

صدور مجوز و پروانههای صنایع تبدیلی و تکمیلی -2مجوز بهرهبرداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
بخش کشاورزی()13021193000
-3مجوز طرح توسعه وشروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع
تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
سازمان امور اراضی کشور
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

موافقت یا تمدید موافقت با ایجاد واحدهای تولید کشاورزی و
کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی
موافقت یا تمدید موافقت با توسعه واحدهای تولید کشاورزی و
موافقت با ایجاد و توسعه واحدهای تولید کشاورزی
1

کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی

و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی

موافقت با تغییر طرح ایجاد واحدهای تولید کشاورزی و کارگاههای

()13012469000

صنایع تکمیلی و غذایی

1

و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی
()13012469000
موافقت با تغییر نام متقاضی دارای موافقتنامه ایجاد واحدهای تولید

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و وابسته

2

واگذاری اراضی ملی و دولتی ()13021195000

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی

واگذاری زمین در اجرای الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری
(هیأت  7نفره)
اعالم تشخیص غیر زراعی و باغی بودن اراضی

صدور یا تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
3

ارائه مجوزهای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
()13022470000

صدور مجوز توسعه طرح تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
تغییر نام متقاضی دارای مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی

4

ارائه خدمات مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی
()13022471000

ارائه خدمات مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی

تعیین حدود (حدنگاری) اراضی کشاورزی

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

27

سازمان امور اراضی کشور

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری

28

سازمان امور عشایر ایران

آبرسانی سیار به عشایر

28

سازمان امور عشایر ایران

تامین و توزیع نهادههای دامی عشایر

28

سازمان امور عشایر ایران

تامین و ارائه اعتبارات و تسهیالت بانکی به عشایر

4

()13022471000
رفع تداخالت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی وزارت جهاد
کشاورزی
پاسخ به استعالم تفکیک اراضی کشاورزی

5

پاسخ به استعالمهای تفکیک ،افراز ،تقسیم و

پاسخ به استعالم افراز اراضی کشاورزی

انتقال حوزه اراضی کشاورزی ()13022472000
پاسخ به استعالم تقسیم اراضی کشاورزی
پاسخ به استعالم انتقال اراضی کشاورزی
سازمان امور عشایر ایران
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری
1

2

ارائه خدمات به تشکلهای عشایری
()13022450000

ارائه خدمات فنی  -زیربنایی و حمایتی به عشایر
()13022451000

اعطای تسهیالت مالی و اعتباری به تشکلهای عشایری (تعاونیها،
صندوقهای خرد عشایری و )...
واگذاری اراضی و مستحدثات به تشکلهای عشایری

28

سازمان امور عشایر ایران

احداث ،مرمت و نگهداری راه عشایری

28

سازمان امور عشایر ایران

تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

آمادهسازی سایت اسکان عشایر

28

سازمان امور عشایر ایران

تامین و انتقال آب شرب و فاضالب عشایر

28

سازمان امور عشایر ایران

آموزش و ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی به عشایر

28

سازمان امور عشایر ایران

هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاه های دولتی به عشایر

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

28

سازمان امور عشایر ایران

2

3

ارائه خدمات فنی  -زیربنایی و حمایتی به عشایر

تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری

()13022451000

برقرسانی به مناطق عشایری

ارائه آمار و اطالعات عشایر ()13022452000

4

تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژیهای
نو به عشایر ()13032453000

29

آبخیزداری کشور

سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

عنوان زیر خدمت
 -1صدور مجوز تهیه و حمل زغال

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

ارائه معرفی نامه به عامالن و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر
تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

ارائه اطالعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر کشور
احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

ارائه آمار و اطالعات تخصصی در حوزه عشایر

 -2صدورمجوز بکارگیری و توسعه انرژی های پاک

آبخیزداری کشور
1

ارائه مجوز بهرهبرداری از منابع طبیعی
()13021197000

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

آبخیزداری کشور

1

ارائه مجوز بهرهبرداری از منابع طبیعی
()13021197000

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

-4صدور و تمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

-5صدور مجوز و حمایت از توسعه زراعت چوب در اراضی ملی

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

-1تامین و توزیع بذور جنگلی و مرتعی

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

 -2توسعه زراعت چوب در مستثنیات

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29
29
29

آبخیزداری کشور
آبخیزداری کشور

آبخیزداری

آبخیزداری کشور
آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

()13021198000

سازمان جنگل ها ،مراتع و

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

2

ارائه خدمات حمایتی جنگل ،مرتع و آبخیزداری

 -4ارائه تائیدیه تاسیس تشکلهای امور جنگل ،مرتع و آبخیزداری
 -5برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی امور جنگلها ،مراتع و

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

 -3آبخیزداری ،آبخوانداری و جلوگیری از فرسایش خاک

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

-3صدور مجوز بهرهبرداری محصوالت فرعی جنگل و مرتع

آبخیزداری کشور

 -6ارائه معرفینامه دریافت تسهیالت امور جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
 -7جذب مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی
-1جنگلداری
-2جنگلکاری و توسعه فضای سبز

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

-3حفظ و احیا مراتع

آبخیزداری کشور

3

حفاظت و احیاء جنگل و مرتع ( -4 )13022273000تولید و توزیع نهال جنگلی و مرتعی

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

 -5ایجاد و نگهداری پارکهای جنگلی

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

 -6بیابان زدایی

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

 -7ارائه خدمات طبیعتگردی (اکوتوریسم)

آبخیزداری کشور

4

صدور مجوز انتقال قطعی اسناد اراضی واگذار شده
پیش از سال )13022274000( 1385

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29
29
29

29

5

ارائه مجوز حمل محصوالت و محموالت منابع
طبیعی ()13052275000

آبخیزداری کشور

چوبی
 -2صدور مجوز قطع و حمل گونههای جنگلی در اراضی مستثنیات

سازمان جنگل ها ،مراتع و

 -1صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی جنگلها ،مراتع و

آبخیزداری کشور

آبخیزداری

سازمان جنگل ها ،مراتع و

 -2صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی جنگلها ،مراتع و

آبخیزداری کشور

آبخیزداری

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

 -1صدور مجوز حمل محصوالت فرعی جنگل و مرتع و محموالت

آبخیزداری کشور

6

ارائه مجوزهای شرکت تخصصی جنگلها ،مراتع و

 -3ابطال مجوز تاسیس  /فعالیت شرکت تخصصی جنگلها ،مراتع و

آبخیزداری ()13012276000

آبخیزداری

سازمان جنگل ها ،مراتع و

 -4تغییر نام مجوز تاسیس  /فعالیت شرکت تخصصی جنگلها ،مراتع

آبخیزداری کشور

و آبخیزداری

آبخیزداری ()13012276000

29
29

سازمان جنگل ها ،مراتع و

-5تغییر فعالیت مجوز تاسیس  /فعالیت شرکت تخصصی جنگلها،

آبخیزداری کشور

مراتع و آبخیزداری

سازمان جنگل ها ،مراتع و

 -1پاسخ به استعالم طرحهای عمومی و عمرانی دولت در عرصههای

آبخیزداری کشور

منابع طبیعی

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29

-2پاسخ به استعالم تخصیص اراضی قابل واگذاری

آبخیزداری کشور

7

پاسخ به استعالمهای منابع طبیعی
()13022277000

سازمان جنگل ها ،مراتع و
29

 -4پاسخ به استعالم معادن در عرصههای منابع طبیعی

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

29
29

-5پاسخ به استعالم اراضی

آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و
آبخیزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و

-3پاسخ به درخواست اراضی دستگاههای مشمول ماده 69

8
9

پاسخگویی به شکایات منابع طبیعی
()13022278000
پاسخگویی به اعتراضات مربوط به ملی اعالم شدن

29

آبخیزداری کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی (کلینیکهای گیاه پزشکی)
صدور یا تمدید مجوز بهرهبرداری آزمایشگاه تشخیص آفات و

30

سازمان حفظ نباتات کشور

بیماریهای گیاهی (کلینیکهای گیاه پزشکی)
صدور یا تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی (کلینیکهای گیاه پزشکی)

اراضی ()13022291000
سازمان حفظ نباتات کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت
صدور یا تمدید مجوز تأسیس آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای

ابطال مجوز تأسیس/بهرهبرداری آزمایشگاه تشخیص آفات و
30

سازمان حفظ نباتات کشور

بیماریهای گیاهی (کلینیکهای گیاه پزشکی)
تغییر نام مجوز تاسیس/بهرهبرداری آزمایشگاه تشخیص آفات و

30

سازمان حفظ نباتات کشور

بیماریهای گیاهی (کلینیکهای گیاه پزشکی)
اصالح مجوز تأسیس/بهرهبرداری/توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و

30

سازمان حفظ نباتات کشور

بیماریهای گیاهی (کلینیکهای گیاه پزشکی)
صدور یا تمدید مجوز تأسیس مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم

30

سازمان حفظ نباتات کشور

کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)
صدور یا تمدید مجوز بهرهبرداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم

30

سازمان حفظ نباتات کشور

کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)
صدور یا تمدید مجوز توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل

30

سازمان حفظ نباتات کشور

بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)
ابطال مجوز تأسیس/بهرهبرداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم

30

سازمان حفظ نباتات کشور

کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)
تغییر نام مجوز تأسیس/بهرهبرداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم

30

سازمان حفظ نباتات کشور

کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)
اصالح مجوز تأسیس/بهرهبرداری/توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو

30

سازمان حفظ نباتات کشور

ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)
صدور یا تمدید مجوز تأسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

محصوالت گیاهی
صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

محصوالت گیاهی
ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

محصوالت گیاهی
تغییر نام مجوز تأسیس/فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

محصوالت گیاهی

1

ارائه مجوز واحدهای حفظ نباتات
() 13012478000

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی
ابطال مجوز تأسیس شرکت توزیع و پخش آفتکشهای گیاهی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

شیمیایی و غیرشیمیایی
تغییر نام مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفتکشهای گیاهی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

شیمیایی و غیرشیمیایی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

صدور یا تمدید مجوز تأسیس واحدهای قرنطینهای گیاهی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

صدور یا تمدید مجوز فعالیت واحدهای قرنطینهای گیاهی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

صدور یا تمدید مجوز توسعه واحدهای قرنطینهای گیاهی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

ابطال مجوز تأسیس/فعالیت واحدهای قرنطینهای گیاهی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

تغییر نام مجوز تأسیس/فعالیت واحدهای قرنطینهای گیاهی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

اصالح مجوز تأسیس/فعالیت واحدهای قرنطینهای گیاهی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی
صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت تغییر بستهبندی آفتکشهای

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی
ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تغییر بستهبندی آفتکشهای

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی
تغییر نام مجوز تأسیس /فعالیت شرکت تغییر بستهبندی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

آفتکشهای گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی
صدور یا تمدید مجوز تأسیس کارخانه تولید سموم و هورمونهای

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی داخلی (فرموالسیون سموم و هورمون)

صدور یا تمدید مجوز تأسیس فروشگاه آفتکشهای گیاهی
1

ارائه مجوز واحدهای حفظ نباتات
() 13012478000

ابطال مجوز تأسیس فروشگاه آفتکشهای گیاهی
تغییر نام مجوز تأسیس فروشگاه آفتکشهای گیاهی
صدور یا تمدید مجوز تأسیس شرکت توزیع و پخش آفتکشهای

صدور یا تمدید مجوز تأسیس شرکت تغییر بستهبندی آفتکشهای

صدور یا تمدید مجوز بهرهبرداری کارخانه تولید سموم و هورمونهای
30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی داخلی (فرموالسیون سموم و هورمون)
صدور یا تمدید مجوز توسعه کارخانه تولید سموم و هورمونهای

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی داخلی (فرموالسیون سموم و هورمون)
ابطال مجوز تأسیس/بهرهبرداری کارخانه تولید سموم و هورمونهای

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی داخلی (فرموالسیون سموم و هورمون)
تغییر نام مجوز تأسیس/بهرهبرداری کارخانه تولید سموم و

30

سازمان حفظ نباتات کشور

هورمونهای گیاهی داخلی (فرموالسیون سموم و هورمون)
اصالح مجوز تأسیس/بهرهبرداری کارخانه تولید سموم و هورمونهای

30

سازمان حفظ نباتات کشور

گیاهی داخلی (فرموالسیون سموم و هورمون)

30

سازمان حفظ نباتات کشور

صدور مجوز قرنطینه محمولههای کشاورزی ترانزیتی (گیاهی)

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

صدور گواهی بهداشتی گیاهی جابجایی نهال و اندامهای تکثیری گیاهی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

صدور تأئیدیه واردات عوامل کنترل بیولوژیک و آفتکشهای غیرشیمیایی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

صدور تأئیدیه واردات عامل بیولوژیک

30

سازمان حفظ نباتات کشور

صدور تأئیدیه صادرات وسایل و مواد اولیه آفتکشها ،آفتکشهای آماده مصرف و هورمونهای نباتی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

2

3

4

ارائه مجوز قرنطینه و بهداشتی محمولههای گیاهی صدور مجوز قرنطینه محمولههای کشاورزی وارداتی (گیاهی)
()13022479000

ارائه تأئیدیه صادرات و واردات نهادههای حفظ
نباتات ()13012480000

ارائه مجوز خروج و ترخیص گمرکی آفتکشها و
محمولههای گیاهی ()13012481000
ارائه مجوز سنتز و تولید مواد اولیه آفتکشهای

5

گیاهی (شیمیایی و غیرشیمیایی)
()13022482000

صدور گواهی بهداشتی گیاهی صادرات محمولههای کشاورزی (گیاهی)

صدور تأئیدیه واردات سموم آماده مصرف
صدور تأئیدیه واردات هورمونهای گیاهی

صدور مجوز ترخیص گمرکی آفتکشهای شیمیایی و غیرشیمیایی
صدور مجوز خروج محمولههای گیاهی از گمرک
صدور مجوز سنتز مواد اولیه آفتکشهای گیاهی (شیمیایی و
غیرشیمیایی)

ارائه مجوز سنتز و تولید مواد اولیه آفتکشهای
5

گیاهی (شیمیایی و غیرشیمیایی)
()13022482000

صدور مجوز تولید روغنهای آفتکشهای گیاهی (شیمیایی و

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

ثبت آفت کشهای شیمیایی و غیرشیمیایی

30

سازمان حفظ نباتات کشور

اعالم نوع و میزان نیاز کشور به آفتکشها (نیازسنجی)

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

30

سازمان حفظ نباتات کشور

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیالت امور حفظ نباتات

30

سازمان حفظ نباتات کشور

امحاء سموم و آفت کشها

31

سازمان دامپزشکی کشور

31

سازمان دامپزشکی کشور

31

سازمان دامپزشکی کشور

31

سازمان دامپزشکی کشور

31

سازمان دامپزشکی کشور

31

سازمان دامپزشکی کشور

-4گواهی حمل بهداشتی (صدور ،لغو)

31

سازمان دامپزشکی کشور

-5صدور پروانه بهداشتی تأسیس اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

6

7

غیرشیمیایی)

صدور تأییدیه برچسب آفتکشهای گیاهی
(شیمیایی و غیرشیمیایی) ( )13022483000

ارائه خدمات حمایتی حفظ نباتات

ارائه خدمات فنی قرنطینهای حوزه نباتات به بخش غیردولتی

()13022484000

پاسخ به استعالم قرنطینه گیاهی و آفت کشها

سازمان دامپزشکی کشور
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت
-1صدور گواهی بهداشتی واردات ،صادرات ،ترانزیت و ترخیص دام،
فرآورده های دامی ،دارو ،مواد بیولوژیک و تجهیزات دامپزشکی،
خوراک و نهاده های دامی ،مکمل و افزودنی های خوراک دام
-2صدور مجوز بهداشتی تولید ،فرآوری ،نگهداری و حمل و نقل دام
زنده و فرآورده های دامی ،دارو ،خوراک و نهاده های دامی ،مکمل و

1

صدور پروانه های بهداشتی در تولید ،بازرگانی و

افزودنی های خوراک دام
 -3صدور مجوز بهداشتی تولید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی،

ابطال و موافقت اصولی)()13021202000

درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

اشتغال حوزه دامپزشکی (صدور ،تمدید ،تغییر،

-6صدور پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن دامی و صنایع وابسته به
31

سازمان دامپزشکی کشور

دام
 -1صدور مجوز تأسیس واحدها و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی

31

سازمان دامپزشکی کشور

بخش غیردولتی در حوزه تشخیص و درمان دامپزشکی
 -2صدور موافقت اولیه خط تولید کارخانجات تولید کننده دارو ،مواد

31

سازمان دامپزشکی کشور

31

سازمان دامپزشکی کشور

31

سازمان دامپزشکی کشور

بیولوژیک ،مکمل و افزودنی ها
 -5صدور پروانه ساخت هر قلم تولیدی کارخانجات تولید کننده دارو،

31

سازمان دامپزشکی کشور

مواد بیولوژیک ،مکمل و افزودنی ها
-1شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی ،خوراک و نهاده

31

سازمان دامپزشکی کشور

های دامی ،مکمل و افزودنی های خوراک دام

31

سازمان دامپزشکی کشور

 -2مایه کوبی دام ها

31

سازمان دامپزشکی کشور

 -3ارائه خدمات تشخیص بالینی و درمان در درمانگاه های مرجع
-4ارزیابی خطرات بهداشتی فرآورده های خام دامی ،خوراک دام،

31

سازمان دامپزشکی کشور

توزیع و عرضه
 -5پایش باقیمانده های دارو ،هورمون ،سموم فلزات سنگین و سایر

31

سازمان دامپزشکی کشور

مواد شیمیایی در نهاده ها و فرآورده های دامی

31

سازمان دامپزشکی کشور

31

سازمان دامپزشکی کشور

31

سازمان دامپزشکی کشور

2

صدور پروانه های بهداشتی تاسیس مراکز ارائه

بیولوژیک ،مکمل و افزودنی ها
 -3صدور پروانه تاسیس کارخانجات تولید کننده دارو ،مواد بیولوژیک،

انتقال)()13011203000

مکمل و افزودنی ها
 -4صدور پروانه بهره برداری کارخانجات تولید کننده دارو ،مواد

خدمات دامپزشکی (صدور ،تمدید ،ابطال و

منابع ژنتیکی دام ،مواد اولیه و فرآورده های دارویی و بیولوژیک
دامپزشکی و نظیر آنها در تمامی مراحل تولید ،بسته بندی ،نگهداری،

3

خدمات حمایتی در حوزه دامپزشکی به بهره

 -6پایش و مراقبت فعال و غیرفعال بیماری های دام

برداران()13021204000

 -7نظارت بر واحدها و مراکز تشخیص و درمان بخش غیردولتی
 -8نظارت بر آزمایشگاه های دامپزشکی

3

خدمات حمایتی در حوزه دامپزشکی به بهره
برداران()13021204000
 -9نظارت بر تولید ،پخش ،عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد

31

سازمان دامپزشکی کشور

مصرف دامپزشکی

31

سازمان دامپزشکی کشور

 -10صدور مجوز تحقیقات بر روی عوامل بیماریزای دامی

31

سازمان دامپزشکی کشور

 -11مطالعه و ثبت دارو و مواد بیولوژیک

31

سازمان دامپزشکی کشور

خوراک و نهاده های دامی ،مکمل و افزودنی های خوراک دام

31

سازمان دامپزشکی کشور

 -13پایش و کنترل کیفی دارو و مواد بیولوژیک پس از فروش ()PMS

 -12نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی بر واحدهای
تولید ،حمل و نقل ،نگهداری و عرضه دام زنده و فرآورده ها دامی،

32

سازمان شیالت ایران
سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل ،بنادر و جزایر)

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز صید در منابع آبهای داخلی طبیعی و نیمهطبیعی

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز صادرات آبزیان و محصوالت آبزیان (گواهی صید غیر)IUU

32

سازمان شیالت ایران
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آبهای داخلی طبیعی و نیمه
طبیعی (آببندانها و )...
1

ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان

صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی

()13022461000

صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی

صدور مجوز تأمین ،انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آبهای
ساحلی ،آبهای فراساحلی)
2

3

ارائه مجوز صید و صیادی()13022462000

ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان
()13012463000

صدور پروانه صید (آبهای ساحلی ،آبهای فراساحلی)
صدور مجوز سفر صیادی (آبهای ساحلی ،آبهای فراساحلی)

3

ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان

صدور مجوز واردات آبزیان و محصوالت آبزیان (بچه ماهی ،ماهی زنده،

()13012463000

تخم چشمزده ،مولد ،زینتی و )...

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز واردات محصوالت ماهیان خاویاری ()CITES

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز نگهداری و خردهفروشی ماهی زنده

32

سازمان شیالت ایران

صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده

32

سازمان شیالت ایران

پروری

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تأسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری

32

سازمان شیالت ایران

پروری

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری،

32

سازمان شیالت ایران

پروری
تغییر نام مجوز تاسیس /بهرهبرداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی

32

سازمان شیالت ایران

آبزی پروری
تغییر فعالیت مجوز تأسیس /بهرهبرداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی

32

سازمان شیالت ایران

آبزی پروری

4

ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان
()13022464000

صدور مجوز صادرات محصوالت ماهیان خاویاری ()CITES

صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانههای تخصصی آبزیان
صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زونهای پروتئینی آبزیان

صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی

صدور و تمدید مجوز بهرهبرداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی

ابطال مجوز تأسیس /بهرهبرداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی

صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی
32

سازمان شیالت ایران

آبزی پروری
اصالح مجوز تأسیس/بهرهبرداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی

32

سازمان شیالت ایران

آبزی پروری

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تأسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز بهرهبرداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

ابطال مجوز تأسیس/بهرهبرداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

تغییر نام مجوز تاسیس  /بهرهبرداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

اصالح مجوز تأسیس/بهرهبرداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تأسیس سامانه توزیع آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز بهرهبرداری سامانه توزیع آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

ابطال مجوز تأسیس/بهرهبرداری سامانه توزیع آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

تغییر نام مجوز تأسیس /بهرهبرداری سامانه توزیع آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

تغییر فعالیت مجوز تأسیس/بهرهبرداری سامانه توزیع آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

اصالح مجوز تأسیس/بهرهبرداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیان

تغییر فعالیت مجوز تاسیس  /بهرهبرداری مرکز نگهداری و فروش

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز بهرهبرداری مرکز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

ابطال مجوز تأسیس/بهرهبرداری مرکز مولدسازی و اصالح نژاد آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

آبزیان
تغییر فعالیت مجوز تأسیس/بهرهبرداری مرکز مولدسازی و اصالح نژاد

32

سازمان شیالت ایران

آبزیان
صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصالح نژاد

32

سازمان شیالت ایران

آبزیان
اصالح مجوز تأسیس/بهرهبرداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصالح نژاد

32

سازمان شیالت ایران

آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تأسیس شرکت تخصصی صید و صیادی

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی

32

سازمان شیالت ایران

ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تأسیس شرکت خدمات مهندسی بندری

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری

32

سازمان شیالت ایران

ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری

32

سازمان شیالت ایران

تغییر نام مجوز تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری

32

سازمان شیالت ایران

تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مهندسی بندری

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان

تغییر نام مجوز تأسیس/بهرهبرداری مرکز مولدسازی و اصالح نژاد

5

ارائه مجوز واحدهای شیالتی()13022465000

تغییر نام مجوز تأسیس /فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی
تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی صید و صیادی

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

تغییر نام مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تأسیس شرکت تخصصی شیالت و آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیالت و آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی شیالت و آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

تغییر نام مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی شیالت و آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی شیالت و آبزیان

32

سازمان شیالت ایران

و بهسازی ،زیستگاههای آبزیان
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت

32

سازمان شیالت ایران

و بهسازی ،زیستگاههای آبزیان
ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و

32

سازمان شیالت ایران

بهسازی ،زیستگاههای آبزیان
تغییر نام مجوز تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد

32

سازمان شیالت ایران

خسارت و بهسازی ،زیستگاههای آبزیان
تغییرفعالیت مجوز تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد

32

سازمان شیالت ایران

خسارت و بهسازی ،زیستگاههای آبزیان
تغییر نام مجوز تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد

32

سازمان شیالت ایران

خسارت و بهسازی ،زیستگاههای آبزیان
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاورهای ،فنی و ترویجی

32

سازمان شیالت ایران

آبزی پروری

صدور و تمدید مجوز تأسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت

ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاورهای ،فنی و ترویجی
32

سازمان شیالت ایران

آبزی پروری
تغییر نام مجوز تأسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاورهای ،فنی و

32

سازمان شیالت ایران

ترویجی آبزی پروری
تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مشاورهای ،فنی و ترویجی آبزی

32

سازمان شیالت ایران

پروری

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تأسیس شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتی

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتی

32

سازمان شیالت ایران

ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتی

32

سازمان شیالت ایران

تغییر نام مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتی

32

سازمان شیالت ایران

تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی چندمنظوره شیالتی

32

سازمان شیالت ایران

شیالتی
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی

32

سازمان شیالت ایران

شیالتی
ابطال مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی

32

سازمان شیالت ایران

شیالتی
تغییر نام مجوز تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی

32

سازمان شیالت ایران

شیالتی

32
32
32

سازمان شیالت ایران
سازمان شیالت ایران
سازمان شیالت ایران

تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیالتی

32

سازمان شیالت ایران

صدور و تمدید مجوز تأسیس شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی

سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

ایران

6
7

صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای

8

ارائه تأییدیه تأسیس تشکلهای آبزیان

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیالت در امور آبزیان

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

ایران

ردیف عنوان خدمت

سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

صدور مجوز تشکیل شرکتهای کشت و صنعت کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ابطال مجوز تشکیل شرکتهای کشت و صنعت کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

صدور مجوز تشکیل شرکتهای سهامی زراعی کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ابطال مجوز تشکیل شرکتهای سهامی زراعی کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

صدور مجوز تشکیل شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ابطال مجوز تشکیل شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33
33

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

صدور مجوز تشکیل شرکتهای تعاونی کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

ایران

عنوان زیرخدمت

1

ارائه مجوزهای تشکلها و تعاونیهای بخش
کشاورزی ()13011207000

ابطال مجوز تشکیل شرکتهای تعاونی کشاورزی
صدور مجوز تشکیل اتحادیههای کشاورزی شهرستانی /استانی /ملی
ابطال مجوز تشکیل اتحادیههای کشاورزی شهرستانی /استانی /ملی
نظارت بر استقرار و عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی

سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

صدور مجوز تشکیل تعاونیهای روستایی و کشاورزی زنان

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

صدور مجوز ادغام تعاونیهای روستایی و کشاورزی زنان

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ابطال مجوز تشکیل تعاونیهای روستایی و کشاورزی زنان

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ایران

33

سازمان مرکزی تعاون روستایی

ابطال مجوز واحد اعتباری بخش کشاورزی

صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

2

ایران

ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی
()13012486000

سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

صدور تأییدیه فنی تشکیل تشکلها و انجمنهای تخصصی -صنفی

ایران

کشاورزی

سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ایران

صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

3

ارائه تأئیدیه به تشکلهای کشاورزی
()13012487000

صدور صالحیت فنی تشکیل سازمانهای غیردولتی( )NGOکشاورزی
صدور مجوز خرید و فروش اموال غیرمنقول شبکه تعاونیهای تحت
پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
صدور مجوز ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز شبکه تعاونیهای
تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده تشکل های بخش کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

ارائه خدمات مهندسی طرحهای عمرانی به تشکل های تحت پوشش

ایران

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

آموزش اعضاء ،کارکنان و ارکان تشکلها ،شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی زنان

ایران

4

ارائه خدمات نظارتی و حمایتی تشکلهای
کشاورزی ()13021208000

سازمان مرکزی تعاون روستایی
33

خرید و فروش محصوالت کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

شناسایی و معرفی مشاغل خانگی کشاورزی

ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی

33

تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیالت بانکی به شبکه تعاونیهای روستایی

ایران

و کشاورزی (شرکتها و اتحادیهها)

34

سازمان نظام دامپزشکی

34

سازمان نظام دامپزشکی

34

سازمان نظام دامپزشکی

-1صدور پروانه بهداشتی تأسیس اماکن دامی

34

سازمان نظام دامپزشکی

-2صدور پروانه بهداشتی بهره برداری از اماکن دامی

34

سازمان نظام دامپزشکی

34

سازمان نظام دامپزشکی

34

سازمان نظام دامپزشکی

34

سازمان نظام دامپزشکی

34

سازمان نظام دامپزشکی

سازمان نظام دامپزشکی
ردیف عنوان خدمت(شناسه)

1

صدور پروانه بهداشتی ایجاد مراکز
دامپروری()13011209000

عنوان زیر خدمت

-3تمدید پروانه بهداشتی اماکن دامی
 -4تمدید پروانه بهداشتی تأسیس اماکن دامی
 -5تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری از اماکن دامی

2

صدور پروانه بهداشتی خدمات درمانی و
دامپزشکی()13021210000
-1اشتغال و کاریابی

3

ارائه خدمات حمایتی به اعضاء
سازمان()13011211000

34

سازمان نظام دامپزشکی

34

سازمان نظام دامپزشکی

34

سازمان نظام دامپزشکی

3

ارائه خدمات حمایتی به اعضاء

-2انجام امور عضویت سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا

سازمان()13011211000

-3آموزش و بازآموزی
-4معرفی پیمانکاران

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35
35
35
35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

منابع طبیعی

عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

-1ساماندهی دامداری های روستایی ،سنتی و عشایری
 -2صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
-3صدور و تمدید پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
 -4صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
 -5تغییر نام مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -6ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و

منابع طبیعی

نیمه صنعتی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -7صدور و تمدید پروانه های بهداشتی دامپروری صنعتی و نیمه

منابع طبیعی

صنعتی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -8صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی دامپروری صنعتی و نیمه

منابع طبیعی

صنعتی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35
35
35
35
35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی

گلخانه ای

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

-12صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای پرورش قارچ

منابع طبیعی

خوراکی و گلخانه ای

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

-13صدور و تمدید مجوز توسعه و بهسازی واحدهای پرورش قارچ

منابع طبیعی

خوراکی و گلخانه ای

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

-14ابطال پروانه و مجوز های واحدهای پرورش قارچ خوراکی و

منابع طبیعی

گلخانه ای

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -10تغییر نام پروانه بهره برداری
-11صدور و تمدید پروانه تاسیس واحدهای پرورش قارچ خوراکی و

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

-9مجوز تغییر کاربری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

منابع طبیعی

 -15صدور مجوزها و پروانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی
 -16صدور و تمدید مجوز تاسیس مراکز تلقیح مصنوعی
-17صدور و تمدید پروانه بهره برداری مراکز تلقیح مصنوعی
 -18صدور و تمدید مجوز توسعه مراکز تلقیح مصنوعی
 -19انتقال مجوز تاسیس مراکز تلقیح مصنوعی
 -20ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری مراکز تلقیح مصنوعی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

 -21صدور و تمدید پروانه های بهداشتی مراکز تلقیح مصنوعی

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -22صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مراکز تلقیح مصنوعی

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -23مجوز تغییر کاربری مراکز تلقیح مصنوعی

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35
35

منابع طبیعی

صدور مجوزها و پروانه های واحدهای تولیدی و
1

خدماتی(موافقت اصولی ،تاسیس ،بهره برداری،
ابطال ،تمدید ،توسعه و بهسازی و
نوسازی)()13011212000

 -24صدور و تمدید مجوز تاسیس مراکز جمعآوری شیر
-25صدور و تمدید پروانه بهره برداری مراکز جمعآوری شیر
 -26صدور و تمدید مجوز توسعه مراکز جمعآوری شیر
 -27انتقال مجوز تاسیس مراکز جمعآوری شیر
 -28ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری مراکز جمعآوری شیر
 -29صدور و تمدید پروانه های بهداشتی مراکز جمعآوری شیر
 -30صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مراکز جمعآوری شیر
 -31مجوز تغییر کاربری مراکز جمعآوری شیر

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -32صدور و تمدید مجوز تاسیس مراکز مواد ژنتیکی (اسپرم ،جنین،

منابع طبیعی

تخمک)

35
35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

-33صدور و تمدید پروانه بهره برداری مراکز مواد ژنتیکی (اسپرم،

منابع طبیعی

جنین ،تخمک)

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -34صدور و تمدید مجوز توسعه مراکز مواد ژنتیکی (اسپرم ،جنین،

منابع طبیعی

تخمک)

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35
35
35
35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -36ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری مراکز مواد ژنتیکی

منابع طبیعی

(اسپرم ،جنین ،تخمک)

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -37صدور و تمدید پروانه های بهداشتی مراکز مواد ژنتیکی (اسپرم،

منابع طبیعی

جنین ،تخمک)

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -38صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مراکز مواد ژنتیکی

منابع طبیعی

(اسپرم ،جنین ،تخمک)

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -35انتقال مجوز تاسیس مراکز مواد ژنتیکی (اسپرم ،جنین ،تخمک)

منابع طبیعی

 -39مجوز تغییر کاربری مراکز مواد ژنتیکی (اسپرم ،جنین ،تخمک)
 -40صدور و تمدید مجوز تاسیس میادین دام
-41صدور و تمدید پروانه بهره برداری میادین دام
 -42صدور و تمدید مجوز توسعه میادین دام
 -43انتقال مجوز تاسیس میادین دام
 -44ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری میادین دام

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35
35

منابع طبیعی

منابع طبیعی
منابع طبیعی
منابع طبیعی
منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

-49تغییر نام پروانه بهره برداری میادین دام

منابع طبیعی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

 -48مجوز تغییر کاربری میادین دام

مدیریتی ،مالی و بیمه ،اقتصادی ،بازرگانی و کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

 -47تمدید مجوز بهسازی و نوسازی میادین دام

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

 -46صدور مجوز بهسازی و نوسازی میادین دام

-1تاسیس شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ،اجرایی،

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

 -45صدور و تمدید پروانه های بهداشتی میادین دام

منابع طبیعی

 -2صدور و تمدید مجوز تاسیس مراکزDHI
-3صدور و تمدید پروانه بهره برداری مراکزDHI
 -4صدور و تمدید مجوز توسعه مراکزDHI
 -5انتقال مجوز تاسیس مراکزDHI
 -6ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری مراکزDHI
 -7صدور و تمدید پروانه های بهداشتی مراکزDHI

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

 -8صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مراکزDHI

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -9مجوز تغییر کاربری مراکزDHI

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -10صدور و تمدید مجوز تاسیس آزمایشگاه آب و خاک

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

-11صدور و تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه آب و خاک

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -12صدور و تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه آب و خاک

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -13ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاه آب و خاک

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -14صدور و تمدید پروانه های بهداشتی آزمایشگاه آب و خاک

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

-15انتقال مجوز تاسیس آزمایشگاه آب و خاک

منابع طبیعی

 -16صدور و تمدید مجوز تاسیس آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی،
35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

کارخانجات خوراک دام ،مکمل ها ،افزودنیهای خوراکی دام ،صنایع و

منابع طبیعی

تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور
-17صدور و تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه های آنالیز مواد

35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

غذایی ،کارخانجات خوراک دام ،مکمل ها ،افزودنیهای خوراکی دام،

منابع طبیعی

صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور
2

صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی()13011213000

2
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

35

منابع طبیعی

صدور مجوزهای مراکز حوزه کشاورزی و منابع
طبیعی()13011213000

 -18صدور و تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی،
کارخانجات خوراک دام ،مکمل ها ،افزودنیهای خوراکی دام ،صنایع و
تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور
 -19انتقال مجوز تاسیس آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی،

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

کارخانجات خوراک دام ،مکمل ها ،افزودنیهای خوراکی دام ،صنایع و

منابع طبیعی

تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور
 -20ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاه های آنالیز

35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

مواد غذایی ،کارخانجات خوراک دام ،مکمل ها ،افزودنیهای خوراکی

منابع طبیعی

دام ،صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور
 -21صدور و تمدید پروانه های بهداشتی آزمایشگاه های آنالیز مواد

35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

غذایی ،کارخانجات خوراک دام ،مکمل ها ،افزودنیهای خوراکی دام،

منابع طبیعی

صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور
 -22صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی آزمایشگاه های آنالیز

35

35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

مواد غذایی ،کارخانجات خوراک دام ،مکمل ها ،افزودنیهای خوراکی

منابع طبیعی

دام ،صنایع و تاسیسات و تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور
 -23مجوز تغییر کاربری آزمایشگاه های آنالیز مواد غذایی ،کارخانجات

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

خوراک دام ،مکمل ها ،افزودنیهای خوراکی دام ،صنایع و تاسیسات و

منابع طبیعی

تجهیزات جانبی مرتبط با تغذیه دام و طیور

-24صدور و تمدید جواز تاسیس فروشگاه های حوزه گیاه پزشکی
(آفت کش های نباتی -شرکت های تولید کننده عوامل کنترل
35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

بیولوژیک آفات(انسکتاریوم) -کلینیک های گیاه پزشکی -شرکت های

منابع طبیعی

خدمات دفع آفات نباتی -شرکت های توزیع آفات کش های نباتی)
-25صدور و تمدید جواز پروانه بهره برداری فروشگاه های حوزه گیاه
پزشکی (آفت کش های نباتی -شرکت های تولید کننده عوامل کنترل

35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

بیولوژیک آفات(انسکتاریوم) -کلینیک های گیاه پزشکی -شرکت های

منابع طبیعی

خدمات دفع آفات نباتی -شرکت های توزیع آفات کش های نباتی)
-26صدور جواز ابطال پروانه بهره برداری فروشگاه های حوزه گیاه
پزشکی (آفت کش های نباتی -شرکت های تولید کننده عوامل کنترل

35
35
35
35

35
35

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

بیولوژیک آفات(انسکتاریوم) -کلینیک های گیاه پزشکی -شرکت های

منابع طبیعی

خدمات دفع آفات نباتی -شرکت های توزیع آفات کش های نباتی)

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

-27صدور و تمدید جواز تاسیس کلینیک های صنایع تبدیلی و

منابع طبیعی

تکمیلی بخش کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

-28صدور و تمدید جواز پروانه بهره برداری کلینیک های صنایع

منابع طبیعی

تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

-29صدور جواز ابطال پروانه بهره برداری کلینیک های صنایع تبدیلی

منابع طبیعی

و تکمیلی بخش کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -1ارائه خدمات بیمه ای به بخش غیردولتی کشاورزی

منابع طبیعی

(محصوالت،تاسیسات ،تجهیزات و ماشین آالت ،اماکن ،نیروی انسانی)

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 -2برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و ترویجی بهره برداران و

منابع طبیعی

اعضا

ارائه خدمات حمایتی به اعضای سازمان و بهره

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

 -3تامین و توزیع و فروش نهاده های دامی و عشایری

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

3

منابع طبیعی

ارائه خدمات حمایتی به اعضای سازمان و بهره
برداران()13011214000

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
35

 -5صدور و تمدید پروانه مهندسین ناظر

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

 -6رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال اعضاء حقوقی سازمان

منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

35

منابع طبیعی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

 -4صدور و تمدید پروانه مسئول فنی واحدهای گیاهپزشکی

 -7رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال اعضاء حقیقی سازمان
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2
3
4
5
6

اطالع رسانی های مرتبط با بخش صنعت ،معدن و
تجارت ()13041215000

عنوان زیر خدمت
اطالع رسانی فرصتها و اولویت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی
ارائه لیست توانمندیهای تولیدی و خدماتی (برابر ماده  3قانون حداکثر
استفاده از توان تولید داخل)

بازرسی و نظارت فنی معادن()13041216000
پاسخگویی به شکایات از سازمانهای صنفی
()13091217000
برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال
()13071218000
ارائه گزارشات تحلیلی و آماری حوزه صنعت،معدن
و تجارت ()13041219000

7

بررسی و تعیین اولویت جهت استفاده از تسهیالت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

10

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

11

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

12

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

13

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

14

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

15

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

16

لغو اعتبار پروانه بهره برداری معادن

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

17

صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی

خارجی (فاینانس)()13041220000

8

صدور و تمدید پروانه کسب (عادی/ایثارگری )
ارائه پروانه کسب (عادی/ایثارگری )

9

()13011221000

اصالح پروانه کسب(عادی/ایثارگری )
لغو اعتبار پروانه کسب (عادی/ایثارگری )

ارائه پروانه بهره برداری تولید نرم
افزار()13041222000

صدور و تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
اصالح پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
لغو اعتبار پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
صدور و تمدید پروانه بهره برداری معادن

ارائه پروانه بهره برداری معادن( )13041223000اصالح پروانه بهره برداری معادن

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

18

ارائه پروانه بهره برداری واحدهای

انتقال پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

19

صنعتی()13041224000

اصالح پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

20

لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

21

صدور و تمدید مجوز تاسیس واحدهای صنعتی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

22

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

23

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

24

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

25

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

26

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

27

ارائه مجوز تاسیس واحدهای
صنعتی()13041225000
ارائه کارت بازرگانی()13011226000
صدور کارت مبادالت مرزنشینی()13011227000

انتقال مجوز تاسیس واحدهای صنعتی
اصالح مجوز تاسیس واحدهای صنعتی
صدور و تمدید کارت بازرگانی
لغو اعتبار کارت بازرگانی
صدور و تمدید کارت مبادالت مرزنشینی
اصالح کارت مبادالت مرزنشینی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

28

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

29

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

30

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

31

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

32

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

33

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

34

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

35

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

37

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

38

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

39

ارائه مجوز فعالیت فروشگاههای
بزرگ()13071228000

صدور و تمدید مجوز فروشگاههای بزرگ
اصالح مجوز فروشگاههای بزرگ
لغو اعتبار مجوز فروشگاههای بزرگ
ارائه تسهیالت ورود ماشین آالت خط تولید

ارایه تسهیالت به واحدهای صنعتی

ارائه تسهیالت معافیت حقوق ورودی موضوع ماده  121قانون امور

()13011230000

گمرکی (صدور معافیت گمرکی ماشین آالت)
ارائه تسهیالت بند چ ماده  38قانون رفع موانع تولید

ارائه پروانه اکتشاف ذخایر
معدنی()13041231000
ارائه مجوز پخش کاال ()13071232000

صدور و تمدید پروانه اکتشاف ذخایر معدنی
اصالح پروانه اکتشاف ذخایر معدنی
لغو اعتبار پروانه اکتشاف ذخایر معدنی
صدور و تمدید مجوز پخش کاال
اصالح مجوز پخش کاال
صدور مجوز واردات ماشین آالت مستعمل خط تولید

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

40

ارائه مجوز واردات ماشین آالت مستعمل خط

انتقال مجوز واردات ماشین آالت مستعمل خط تولید

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

41

تولید ()13011233000

اصالح مجوز واردات ماشین آالت مستعمل خط تولید

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

42

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

43

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

44

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

45

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

46

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

47

لغو اعتبار مجوز واردات ماشین آالت مستعمل خط تولید
ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیالت سرمایه در گردش از منابع
داخلی بانکها
ارائه معرفی نامه اعطای تسهیالت در حوزه صنعت ،ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیالت مورد نیاز برای بازسازی و
معدن و تجارت ()13041234000

نوسازی از منابع داخلی بانکها
ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیالت عمومی از منابع داخلی
بانکها

صدور گواهی کشف معادن ()13041861000
صدور گواهینامه صالحیت فنی و مالی بهره برداران
معدن ()13041862000

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

48

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

49

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

50

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

51

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

52

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

53

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

54

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

55

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

56

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

57

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

58

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

59

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

60

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

61

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

62

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

63

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

64

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

65

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

66

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

67

صدور اجازه برداشت از معادن ()13041863000
صدور مفاصاحساب محاسبه حقوق دولتی معادن و
جرائم دیرکرد ()13041864000
ارائه پروانه اشتغال به کار در حرفه مهندسی معدن
()13041865000

صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار در حرفه مهندسی معدن
اصالح پروانه اشتغال به کار در حرفه مهندسی معدن
لغو اعتبار پروانه اشتغال به کار در حرفه مهندسی معدن
صدور و تمدید مجوز حمل مواد معدنی

ارائه مجوز حمل مواد معدنی ()13041866000

اصالح مجوز حمل مواد معدنی
لغو اعتبار مجوز حمل مواد معدنی

صدور تأییدیه دریافت سوخت واحدهای صنعتی،
معدنی ،صنفی ()13041867000
صدور تأییدیه تخصیص مواد آتش زا (ناریه)
()13041868000
ارائه مجوز برداشت موقت طرح های عمرانی
()13041869000
ارائه مجوز تعطیلی موقت معادن
()13041870000
ارائه مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی-
مهندسی ()13041871000

ارائه پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی-
مهندسی ()13041872000

صدور و تمدید مجوز برداشت موقت طرح های عمرانی
اصالح مجوز برداشت موقت طرح های عمرانی
لغو اعتبار مجوز برداشت موقت طرح های عمرانی
صدور و تمدید مجوز تعطیلی موقت معادن
اصالح مجوز تعطیلی موقت معادن
لغو اعتبار مجوز تعطیلی موقت معادن
صدور و تمدید مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی -مهندسی
اصالح مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی -مهندسی
لغو اعتبار مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی -مهندسی
صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی -مهندسی

ارائه پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی-
36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

70

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

71

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

72

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

73

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

74

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

75

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

76

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

77

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

78

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

79

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

80

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

81

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

82

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

83

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

84

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

85

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

86

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

87

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

88

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

89

مهندسی ()13041872000

اصالح پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی -مهندسی
لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی -مهندسی

ارائه مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و
معدنی ()13081873000

ارائه پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و
معدنی ()13081874000

صدور و تمدید مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
اصالح مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
لغو اعتبار مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
صدور و تمدید پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
اصالح پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
لغو اعتبار پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

صدور گواهی فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه
()13081875000
ارائه پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه
()13081876000
ارائه مجوز تاسیس واحدهای صنایع پیشرفته
()13041877000
ارائه پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته
()13041878000
ارائه مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان
()13081879000
ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان
()13081880000

صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه
اصالح پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه
لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه
صدور و تمدید مجوز تاسیس واحدهای صنایع پیشرفته
اصالح مجوز تاسیس واحدهای صنایع پیشرفته
لغو اعتبار مجوز تاسیس واحدهای صنایع پیشرفته
صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته
اصالح پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته
لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته
صدور و تمدید مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان
اصالح مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان
لغو اعتبار مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان
صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

91

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

92

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

95

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

96

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

98

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

99

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

101

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

102

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

103

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

104

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

105

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

106

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

107

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

108

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان
()13081880000

اصالح پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان
لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان
صدور و تمدید مجوز بازاریابی شبکه ای

ارائه مجوز بازاریابی شبکه ای ()13071881000

اصالح مجوز بازاریابی شبکه ای
لغو اعتبار مجوز بازاریابی شبکه ای

ارائه مجوز فروشگاههای زنجیره ای (همگن/
غیرهمگن) ()13071882000

صدور و تمدید مجوز فروشگاههای زنجیره ای (همگن /غیرهمگن)
اصالح مجوز فروشگاههای زنجیره ای (همگن /غیرهمگن)
لغو اعتبار مجوز فروشگاههای زنجیره ای (همگن /غیرهمگن)
صدور و تمدید مجوز کسب و کار مجاری

ارائه مجوز کسب و کار مجازی ( )13071883000اصالح مجوز کسب و کار مجازی
لغو اعتبار مجوز مجوز کسب و کار مجازی
ارائه گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی
()13071884000
برگزاری انتخابات اتحادیه ها  ،تشکلها  ،اتاقها و
مجامع صنفی کشور ()13091885000
رسیدگی به تخلفات تشکلهای صنفی
()13091886000
صدور گواهی تائید واردات الستیک
()13011887000
کشف کاالی قاچاق ()13011888000
ارائه مجوز واحدهای ذخیره سازی کاال
()13071889000
ارائه پروانه بهره برداری واحدهای ذخیره سازی
کاال ()13071890000

صدور و تمدید مجوز واحدهای ذخیره سازی کاال
اصالح مجوز واحدهای ذخیره سازی کاال
لغو اعتبار مجوز واحدهای ذخیره سازی کاال
صدور و تمدید پروانه بهره برداری انبار

36
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

111

ارائه پروانه بهره برداری واحدهای ذخیره سازی
کاال ()13071890000

اصالح پروانه بهره برداری انبار
لغو اعتبار پروانه بهره برداری انبار

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

112

ارائه مجوز تاسیس کارخانه تولید کاالی دخانی

صدور و تمدید مجوز تاسیس کارخانه تولید کاالی دخانی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

113

()13041891000

اصالح مجوز تأسیس کارخانه تولید کاالی دخانی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

116

لغو اعتبار مجوز تولید کاالی دخانی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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صدور و تمدید مجوز توزیع کاالی دخانی

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

122

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

125

لغو اعتبار مجوز کشت ،خرید ،حمل و فروش برگ توتون و تنباکو

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

126

صدور مجوز واردات نمونه کاالی کامل

صدور و تمدید مجوز تولید کاالی دخانی
ارائه مجوز تولید کاالی دخانی ( )13041892000اصالح مجوز تولید کاالی دخانی

ارائه مجوز توزیع کاالی دخانی ( )13071893000اصالح مجوز توزیع کاالی دخانی
لغو اعتبار مجوز توزیع کاالی دخانی
ارائه مجوز واردات کاالی دخانی
()13011894000

ارائه مجوز کشت ،خرید ،حمل و فروش برگ
توتون و تنباکو ()13091895000

صدور و تمدید مجوز واردات کاالی دخانی
اصالح مجوز واردات کاالی دخانی
لغو اعتبار مجوز واردات کاالی دخانی
صدور و تمدید مجوز کشت ،خرید ،حمل و فروش برگ توتون و تنباکو
اصالح مجوز کشت ،خرید ،حمل و فروش برگ توتون و تنباکو

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

127

ارائه مجوز واردات نمونه کاالی کامل

انتقال مجوز واردات نمونه کاالی کامل

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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()13011896000

اصالح مجوز واردات نمونه کاالی کامل

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

129

لغو اعتبار مجوز واردات نمونه کاالی کامل

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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صدور و تمدید مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

131

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

132

ارائه مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور
()13041897000

اصالح مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور
لغو اعتبار مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

133

ارایه تائیدیه سهمیه خرید مواد اولیه خاص (اتانول
و پیش سازها) ()13091898000

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

134

ارائه مجوز شماره گذاری دائم خودروهای تولید

صدور و تمدید مجوز شماره گذاری دائم خودرو و موتور سیکلت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

135

داخل (برای بار اول) و موتور سیکلت

اصالح مجوز شماره گذاری دائم خودرو و موتور سیکلت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

136

()13041899000

لغو اعتبار مجوز شماره گذاری دائم خودرو و موتور سیکلت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

137

ارائه مجوز شماره گذاری موقت خودروهای تولید

صدور و تمدید مجوز شماره گذاری موقت خودرو و موتور سیکلت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

138

داخل (برای بار اول) و موتور سیکلت

اصالح مجوز شماره گذاری موقت خودرو و موتور سیکلت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

139

()13041900000

لغو اعتبار مجوز شماره گذاری موقت خودرو و موتور سیکلت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

147

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

148

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

149

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

150

صدور و تمدید مجوز واردات وسائل نقلیه موتوری مطابق ضوابط فنی
ارائه مجوز واردات وسائل نقلیه موتوری
()13011901000

واردات خودرو
اصالح مجوز واردات وسائل نقلیه موتوری مطابق ضوابط فنی واردات
خودرو
لغو اعتبار مجوز واردات وسائل نقلیه موتوری مطابق ضوابط فنی
واردات خودرو

ارائه تاییدیه میزان درصد ساخت داخل خودرو
()13041902000
ارایه تائیدیه خروج دائم یا موقت خودروهای
تاریخی ()13011903000
ارائه مجوز تاسیس واحد تولیدی فرش دستباف
()13041904000
ارائه پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش
دستباف ()13041905000

صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد تولیدی فرش دستباف
اصالح مجوز تاسیس واحد تولیدی فرش دستباف
لغو اعتبار مجوز تاسیس واحد تولیدی فرش دستباف
صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش دستباف
اصالح پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش دستباف
لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش دستباف

ارایه معرفی نامه قالیبافان جهت بهره مندی از

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

151

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

152

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

153

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

154

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

155

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

156

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

157

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

159

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

160

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

161

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

162

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

163

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

164

صدور کارت پیله وری ()13011915000

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

165

ثبت سفارش واردات کاال ()13011916000

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

166

بیمه تأمین اجتماعی ()10071906000
صدور و تمدید مجوز مشاغل خانگی
ارائه مجوز مشاغل خانگی ()13071907000

اصالح مجوز مشاغل خانگی
لغو اعتبار مجوز مشاغل خانگی

تدوین سیاستهای راهبردی و اجرایی صنعت،
معدن و تجارت کشور ()13011908000
تدوین قوانین و مقررات صنعت ،معدن و تجارت
()13011909000
پاسخ به استعالمات مرتبط با بخش صنعت ،معدن
و تجارت ()13041910000
تعیین و اعالم حد نصاب اراضی قابل واگذاری به

158

طرحهای ایجادی و توسعه ای صنعتی و معدنی
(خارج از شهرکهای صنعتی) ()13091911000
انتخاب و اعالم طرحهای نمونه صنعتی و معدنی
کشور ()13041912000
ارائه پروانه تاسیس انجمن های تخصصی همگن
()13091913000
ارائه کد آیسیک محصوالت جدید
()13071914000

صدور گواهی غیرتجاری بودن کاال
()13011918000

صدور و تمدید پروانه تاسیس انجمن های تخصصی همگن
اصالح پروانه تاسیس انجمن های تخصصی همگن
لغو اعتبار پروانه تاسیس انجمن های تخصصی همگن

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

167

ارائه مجوز تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات

صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

168

()13011919000

لغو اعتبار مجوز تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

36

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

37

سازمان توسعه تجارت ایران

37

سازمان توسعه تجارت ایران

37

سازمان توسعه تجارت ایران

1

37

سازمان توسعه تجارت ایران

2

37

سازمان توسعه تجارت ایران

37

سازمان توسعه تجارت ایران

4

37

سازمان توسعه تجارت ایران

5

پذیرش عضویت در بانک اطالعات صادر کنندگان
169

جهت برخورداری از خدمات دانشی و صنفی
()13011920000
انعقاد موافقت نامه های چندجانبه با سازمانهای

170

171

172

بین المللی جهت تسهیل تجارت و تولید
()13011921000
تدوین تعرفه های واردات و صادرات
()13011922000
نظارت بر آنتی دامپینگ و انجام مذاکرات در
خصوص مشکالت شرکتهای صادراتی در زمینه
رفتارهای ضد تجاری ()13011923000
سازمان توسعه تجارت ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

3

مشاوره تجاری به صادرکنندگان()13011236000
اعزام و پذیرش هیئتهای
تجاری()13011237000
صدور مجوز برگزاری نمایشگاه داخلی و بینالمللی
تخصصی و اختصاصی()13011238000
انتخاب صادرکننده نمونه (ملی و
استانی)()13011240000
تعلیم تجار()18051241000

عنوان زیر خدمت

ارائه خدمات و رفع مشکالت صادراتی در بازار

37

سازمان توسعه تجارت ایران

6

37

سازمان توسعه تجارت ایران

7

37

سازمان توسعه تجارت ایران

8

37

سازمان توسعه تجارت ایران

9

37

سازمان توسعه تجارت ایران

10

37

سازمان توسعه تجارت ایران

11

37

سازمان توسعه تجارت ایران

12

37

سازمان توسعه تجارت ایران

13

37

سازمان توسعه تجارت ایران

14

37

سازمان توسعه تجارت ایران

15

37

سازمان توسعه تجارت ایران

16

37

سازمان توسعه تجارت ایران

17

37

سازمان توسعه تجارت ایران

18

37

سازمان توسعه تجارت ایران

19

37

سازمان توسعه تجارت ایران

20

تبلیغ برندهای صادراتی در بازارهای صادراتی

37

سازمان توسعه تجارت ایران

21

ایجاد خوشه ها و تشکل های صادراتی

0

کشورهای هدف ()13011956000
ارایه گزارش مطالعات بازارهای هدف صادراتی
()13011957000
برگزاری کمیسیون های مشترک همکاری های تجاری
تنظیم روابط تجاری دو جانبه ()13011958000

انعقاد تفاهم همکاری تجاری دو جانبه
انعقاد موافقت نامه های تعرفه های ترجیحی دو جانبه
معرفی توانمندی های صادراتی به کشور هدف

صدور گواهی صادرات خدمات فنی و مهندسی
()13011959000
صدور مجوز ایجاد مراکز تجاری خارج از کشور
()13011960000
صدور مجوز ایجاد پایانه های صادراتی
()13011961000
صدور مجوز تأسیس سایت های نمایشگاهی
()13011962000
ترویج و توسعه نام و نشان
تجاری()13011963000

برگزاری همایش ،سیمنار و کنفرانس جهت معرفی برندهای صادراتی
رتبه بندی برندهای تجاری در گروه های کاالیی مختلف

تدوین آیین نامه ها و پیش نویس قوانین فعالیت
های تجاری()13011964000
ارائه مشوقها و جوایز صادراتی()13011965000

توسعه ظرفیت های صادراتی ()13011966000

37

سازمان توسعه تجارت ایران

22

37

سازمان توسعه تجارت ایران

23

توسعه ظرفیت های صادراتی ()13011966000

38

سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

تولیدکنندگان
سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

سازمان حمایت مصرفکنندگان و
38

تولیدکنندگان
سازمان حمایت مصرفکنندگان و

38

1

ارزیابی و نظارت بر تغییرات قیمت کاال و
خدمات()13071242000

تولیدکنندگان
سازمان حمایت مصرفکنندگان و

38

تولیدکنندگان
سازمان حمایت مصرفکنندگان و

38

38

تولیدکنندگان
سازمان حمایت مصرفکنندگان و

38

تولیدکنندگان
سازمان حمایت مصرفکنندگان و

38

2

بازرسی و رسیدگی به تخلفات در زمینه کاالها و
خدمات()13041243000

تولیدکنندگان
سازمان حمایت مصرفکنندگان و

تولیدکنندگان

خارجی
رتبه بندی و صدور گواهی صالحیت شرکت های مدیریت خدمات
صادراتی

سازمان حمایت مصرفکنندگان و
38

برگزاری نشست های تخصصی تجاری میان شرکت های داخلی و

3

4
5

صدور پروانه برای فعال سازی انجمن های حمایت
از حقوق مصرف کنندگان()13041244000
اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف
کنندگان()13041245000
تعیین تعرفه خدمات صنفی  ،بازرگانی  ،عمومی و
زیربنایی و)13071246000(...

عنوان زیر خدمت
-1ارائه گزارشهای پایش قیمت بازارکاالهای منتخب
 -2ارائه گزارش امکان سنجی تغییر قیمت کاال و خدمات
-1بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی
-2رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه کاال و خدمات

سازمان زمینشناسی و اکتشافات
39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

معدنی کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

1

 -1ارائه گزارش/نقشه چینه شناسی

2

 -2ارائه گزارش/نقشه محیط های رسوبی دیرینه

3

 -3ارائه گزارش/نقشه و مقاطع میکروسکوپی سنگشناسی

4

 -4ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی سنگ نگاری (پتروگرافی)
-5ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی دیرینه شناسی جانوری

5
6

 -6ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی دیرینه شناسی گیاهی

7
8

 -7ارائه گزارش /نقشه زمین ساخت
تولید و ارائه دادههای علوم زمین
()13041247000

 -8ارائه گزارش  /نقشه زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیک

9

 -9ارائه گزارش  /نقشه آب زمینشناسی

10

 -10ارائه گزارش  /نقشه لرزه زمینساخت و زلزله شناسی

سازمان زمینشناسی و اکتشافات
39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور

11

 -11ارائه گزارش  /نقشه زمینشناسی زیست محیطی

12

 -12ارائه گزارش  /نقشه رسوبشناسی

13

 -13ارائه گزارش  /نقشه شیمی دریا و هیدرو ژئوشیمی

14

 -14ارائه گزارش  /نقشه ژئوفیزیک دریا

15

 -15ارائه گزارش  /نقشه ژئومورفولوژی و مورفودینامیک دریا و سواحل

16

 -1ارائه گزارش  /نقشه اکتشافات ذخایر ناحیه ای

17

 -2ارائه گزارش  /نقشه اکتشافات ذخایر فلزی

18

 -3ارائه گزارش  /نقشه اکتشافات ذخایر غیرفلزی

19

 -4ارائه گزارش  /نقشه اکتشافات ذخایر طال و فلزات گرانبها
 -5ارائه گزارش ارزیابی و مطالعات فنی – اقتصادی ذخایر

20
21
22

تولید نقشهها و گزارشهای
اکتشافی()13041248000

 -6ارائه گزارش  /نقشه اکتشافات ژئوشیمیایی
 -7ارائه گزارش حفاریهای اکتشافی و نمونه برداری

تولید نقشهها و گزارشهای
اکتشافی()13041248000
سازمان زمینشناسی و اکتشافات
39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور
سازمان زمینشناسی و اکتشافات

39

معدنی کشور

23

 -8ارائه گزارش  /نقشه اکتشافات ژئوفیزیکی

24

 -9ارائه نقشه توپوگرافی اکتشافی

25

 -10ارائه گزارش  /نقشه اکتشافات ژئوفیزیک هوایی

26

 -11ارائه گزارش و خدمات مشاوره ای کانهآرایی

27

 -12ارائه گزارش و خدمات مشاوره ای فرآوری وکاربرد مواد معدنی
تولید و ارائه دادههای سیستماتیک علوم زمین و

28

اکتشاف ذخائر معدنی (رقومی تحلیلی مدلسازی)
()13041249000

29

 -1ارائه خدمات آزمایشگاههای کانیشناسی

30

 -2ارائه خدمات آزمایشگاه های منیرالو گرافی

31

ارائه خدمات آزمایشگاهی زمین شناسی
()13041250000

 -3ارائه خدمات آزمایشگاه های تجزیه شیمیایی

32

 -4ارائه خدمات تجزیه فلزات گرانبها

33

 -5ارائه خدمات آزمایشگاههای ژئوشیمی

سازمان زمینشناسی و اکتشافات

34

ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی

39

معدنی کشور

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

 -1صدور بیمه نامه خاص صادرات

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

 -2صدور بیمه نامه کل گردش صادرات

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

دیداری

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

 -5صدور بیمه نامه بالاثر شدن قرارداد صادراتی

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

40

صندوق ضمانت صادرات ایران

41

وزارت آموزش و پرورش

41
41

وزارت آموزش و پرورش

()17022064000
صندوق ضمانت صادرات ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

2

3

4

عنوان زیر خدمت

صدور بیمه نامه های صادراتی کوتاه مدت

 -3صدور بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی

()13011251000

 -4صدور بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت اعتبارات استادی

صدور بیمه نامه های صادراتی میان و بلند مدت
()13011967000
صدور ضمانت نامه های صادراتی
()13011252000
تعیین رتبه اعتباری دولت های جهان ،بانک های
جهان و خریدار خارجی()13011253000

 -1صدور بیمه نامه سرمایه گذاری
 -2صدور بیمه نامه اعتبار خریدار
-3صدور بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی
 -1صدور ضمانت نامه اعتبار تولیدی
-2صدور ضمانت نامه اعتبار بانکی
-3صدور ضمانت نامه های بانکی
 -1تعیین رتبه اعتباری شرکت های خارجی (خریداران)
 -2تعیین رتبه اعتباری بانکهای خارجی
 -3تعیین رتبه اعتباری دولت ها
وزارت آموزش و پرورش
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

 .1صدور موافقت اصولی مدارس و مراکز پیشدبستانی وآموزشگاههای

وزارت آموزش و پرورش

زبان وعلمی
ارائه مجوز تأسیس مدارس غیردولتی ،مراکز
1

آموزشی و پرورشی غیردولتی و پیشدبستانی
()18082279000

41
41
41

وزارت آموزش و پرورش
1
وزارت آموزش و پرورش

41
41

وزارت آموزش و پرورش

41

وزارت آموزش و پرورش

41

وزارت آموزش و پرورش

41
41

آموزشی و پرورشی غیردولتی و پیشدبستانی
()18082279000

وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش

41

ارائه مجوز تأسیس مدارس غیردولتی ،مراکز

 .2صدور مجوز فعالیت مدارس و مراکز پیشدبستانی وآموزشگاههای
زبان وعلمی
.3تمدید مجوز فعالیت مدارس و مراکز پیشدبستانی وآموزشگاههای
زبان وعلمی
.4توقف فعالیت مدارس و مراکز پیشدبستانی وآموزشگاههای زبان
وعلمی
 .1صدور مدرک دیپلم

2

ارائه مدارک تحصیلی ()18082280000

 .2صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزی
 .3صدور گواهینامه مهارتی فنی و حرفهای و کاردانش
.4صدور تاییدیه مدرک تحصیلی دانش آموزی

وزارت آموزش و پرورش

3

وزارت آموزش و پرورش

4

وزارت آموزش و پرورش

5

نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز دولتی و
غیردولتی ()18082281000
رسیدگی به شکایات حوزه آموزش و پرورش
()18082282000
ارائه آمار و اطالعات مدارس و دانش آموزان کشور
()18082283000

41

وزارت آموزش و پرورش

.1آموزش و پرورش دانش آموزان ابتدایی

41

وزارت آموزش و پرورش

.2آموزش و پرورش دانش آموزان متوسطه

41
41
41
41

.3برگزاری مسابقات و جشنوارههای علمی ،فرهنگی ،هنری و ...

وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش

6

راهبری آموزش و پرورش دانش آموزان کشور
()18082284000

دانشآموزان و معلمان
.4حمایت از تشکل های دانشآموزی (شورا دانش آموزی ،بسیج
دانشآموزی و ) ...
 .5ارائه مشاوره آموزشی ،تربیتی ،فرهنگی و بهداشتی به دانش آموز و
خانواده آن
.6اعزام تیمهای ورزشی دانشآموزان به مسابقات داخلی و خارجی

41

وزارت آموزش و پرورش

7

وزارت آموزش و پرورش

8

41
41
41

وزارت آموزش و پرورش

9

وزارت آموزش و پرورش

10

تخصیص نیرو به مدارس غیردولتی
()13012285000
اعطای تسهیالت حمایتی از ثبت مقاالت،
پژوهشها ،تحقیقات و اختراعات دانشآموزان
()18072286000
تألیف کتابهای درسی و پرورشی دانش آموزی
()18062287000
ارائه فضا و خدمات برگزاری آزمونهای سایر
دستگاهها ()18082288000

سازمان پژوهش و برنامهریزی
42

آموزشی
سازمان پژوهش و برنامهریزی

42

سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

آموزشی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

سازمان پژوهش و برنامهریزی
42

 -1تالیف کتب درسی مورد نیاز رشتههای مختلف

آموزشی
سازمان پژوهش و برنامهریزی

42

آموزشی
سازمان پژوهش و برنامهریزی

42
42

1

تامین کتب درسی و مواد رسانههای
آموزشی()18081263000

آموزشی

 -3ثبتنام و توزیع کتب و موارد رسانههای آموزشی

سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی

نظارت بر تهیه و توزیع آنها
سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

43

 -2تولید مواد رسانههای آموزشی

 -4تدوین استانداردهای تولید منابع کمک درسی و کمک آموزشی و

سازمان مدارس غیردولتی و
43

عنوان زیر خدمت

مشارکتهای مردمی و خانواده

ردیف عنوان خدمت(شناسه)

عنوان زیر خدمت

سازمان مدارس غیردولتی و
43

 -1صدور موافقتنامه اصولی راهاندازی مراکز آموزش از راه دور

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

43

 -2صدور مجوز بهرهبرداری از مراکز آموزش از راه دور

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

43

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

43

 -3انجام کلیه مراحل ثبتنام دانشآموزان تا فارغ التحصیلی
1

خدمات آموزش از راه دور()18081264000
 -4نظارت بر عملکرد مدارس آموزش از راه دور

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

43
43

 -5ایجاد زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری مورد نیاز

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

 -6تامین رسانههای آموزشی از جمله کتابها و منابع درسی و کمک

مشارکتهای مردمی و خانواده

درسی برای دانشآموزان

سازمان مدارس غیردولتی و
43

 -1صدور موافقتنامه اصولی راهاندازی مدارس و مراکز غیر دولتی

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

43

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

43
43

2

خدمات صدور و راهاندازی مراکز و مدارس
غیردولتی()18081265000

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

 -4رتبهبندی مراکز و مدارس غیردولتی به منظور نظارت و ارزیابی

مشارکتهای مردمی و خانواده

عملکرد آنها

مشارکتهای مردمی و خانواده
سازمان مدارس غیردولتی و

43

 -3رتبهبندی مدارس و مراکز غیردولتی به منظور تعیین شهریه
مدارس

سازمان مدارس غیردولتی و
43

 -2صدور مجوز بهرهبرداری از مدارس و مراکز غیر دولتی

مشارکتهای مردمی و خانواده

 -1آموزش و مشاوره خانواده
3

خدمات انجمن اولیا و مربیان()18061266000

 -2ارائه خدمات برقراری تعامل و ارتباط بین مدیر ،معلمان،
دانشآموزان و اولیاء

سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
44

مدارس کشور
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز

44

مدارس کشور
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز

44

مدارس کشور
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز

44

مدارس کشور
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز

44

مدارس کشور
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز

44

مدارس کشور
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز

44

مدارس کشور
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز

44

مدارس کشور
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز

44

سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور

مدارس کشور
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز

44

مدارس کشور

45

سازمان نهضت سوادآموزی

45

سازمان نهضت سوادآموزی

45

سازمان نهضت سوادآموزی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

 -1ساماندهی و برنامهریزی توسعه فضاهای مدارس

2

 -2اجرای طرح ها عمرانی ساختمان های دولتی و مدارس

3

 -3ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس

4

 -4راهبری و جلب مشارکتهای مردمی در احداث مدارس

5

راهبری فضاهای آموزشی ،پرورشی ،ورزشی
مدارس و واحدهای سازمانی()15021267000

6

 -5تجهیز مدارس
-6طراحی فضاهای مرتبط با آموزش و پرورش

7

-7اعالم نظر در خصوص استحکام ساختمان های مدارس غیرانتفاعی

8

-8صدور شناسنامه فنی مدارس
سازمان نهضت سوادآموزی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

عنوان زیر خدمت

ارائه خدمات سوادآموزی()18011268000
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

2

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

سراسری
 -1تقدیر از برگزیدگان کانون های فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مذهبی (جشنواره ملی رویش)
 -2تقدیر از انجمن های علمی برگزیده( برگزاری جشنواره ملی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

حرکت )

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -3برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

سراسر کشور

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -6برگزاری جشنواره قران و عترت اساتید و دانشجویان

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -7ارائه تقدیرنامه پایان نامه های برتر قرآنی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -8ارایه خدمات رفاهی در پیادهروی رضوی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -9برگزاری کنگره ملی شهدای دانشجو

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -1صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه عتف
()18041270000
ارائه آمار و اطالعات حوزه عتف ()18081271000

صدور معرفی نامه جایابی فارغ التحصیالن بورسیه دانشگاههای

3

4

5

ارائه معرفی نامههای فارغ التحصیالن بورسیه
دانشگاههای سراسری ()10032311000

سراسری
صدور معرفی نامه انتقال فارغ التحصیالن بورسیه دانشگاههای
سراسری
صدور معرفی نامه لغو تعهد فارغ التحصیالن بورسیه دانشگاههای

برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاهها و

 -4صدور مجوز تعیین دبیر جشنواره بین المللی تئاتر

موسسات آموزش عالی ()17021274000

 -5تقدیر از برگزیدگان آثار فرهنگی ،هنری و مذهبی دانشجویان

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی
()18042312000

 -2نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن
های علمی

5
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

11

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی
()18042312000

 -3حمایت مالی از انجمن های علمی
 -4ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی
 -1حمایت مالی از تشکل های علمی ،فرهنگی ،هنری و سیاسی و

صدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های
6

علمی ،فرهنگی ،هنری و سیاسی و مذهبی
دانشجویی ()17062313000

مذهبی دانشجویی
 -2صدور مجوز تاسیس تشکل های علمی ،فرهنگی ،هنری و سیاسی
و مذهبی دانشجویی
 -3حمایت مالی از برگزاری جشنواره فرهنگی ،هنری دانشگاهی
 -4حمایت و پشتیبانی از اعزام دانشجویان به عتبات و راهیان نور

7

آموزش فرهنگی و هنری دانشجویان و

 -1آموزش فرهنگی کارشناسان دانشگاه های دولتی

کارشناسان دانشگاه های دولتی ( -2 )18052314000آموزش فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه های دولتی
ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های فرهنگی

8

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
()17022315000

9

صدور گواهی دبیر مجامع عمومی اتحادیه انجمن
های علمی دانشجویی ()18042316000
ارائه محتوا و محصوالت فرهنگی دانشجویی
()17022317000
تخصیص ارز به اعضای هیات علمی برای فعالیت
علمی خارج کشور ()18042318000
 -1ارائه معرفی نامه دریافت ویزای اعضای هیات علمی به سفارتخانه

12

ارائه خدمات کنسولی اعضای هیات علمی و
مهمانان دانشگاهها ()10012319000

ها
 -2ارائه معرفی نامه دریافت ویزای اعضای هیات علمی طرح سربازی
به سپاه
 -3ارائه معرفی نامه صدور ویزای مهمانان خارجی دانشگاهها

تایید گواهیهای تدریس و اشتغال اعضای هیات
13

علمی ،کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی و پژوهشی جهت ترجمه ()18042320000
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46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

20

14

ارائه گواهیهای ادامه تحصیل در خارج از کشور
()18042321000

 -1صدور گواهی عدم منع تحصیل فارغ التحصیالن دانشگاه ها،
موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 -2صدور گواهی سیستم نمره دهی برای مدارک غیرپزشکی آموزش
عالی کشور

15

اخذ مجوز سفرهای خارجی کارکنان و مدیران
شاغل در دانشگاه ها ()10012322000
 -1انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه ها و سازمان های علمی خارج از کشور

16

ارائه خدمات همکاریهای دو جانبه علمی بین
المللی ()18082323000

 -2صدور تأییدیه تفاهم نامههای بین المللی بین دانشگاههای
غیرپزشکی
 -3اخذ عضویت دانشگاهها در سازمان های تخصصی بینالمللی

17

18

صدور مجوز برگزاری کنفرانس های علمی بین
المللی در داخل کشور ()18072324000
ارائه معرفی نامه تحصیل در کلیه رشته های
غیرپزشکی به دانشجویان خارجی
()18042325000
صدور مجوز تأسیس موسسات بین المللی آموزش
زبان فارسی ()18082326000
ثبت درخواست حمایت از نخبگان خارج از کشور
()18082327000

21
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46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

اطالع رسانی و معرفی فرصت های موجود در
سازمان ها و مجامع بین المللی ()18072328000
میزبانی و برگزاری رخدادها و اجالس های علمی و

22

25

26

فناوری سازمان ها و مجامع بین المللی
()18072329000
اعزام هیات های علمی دانشگاهی برای شرکت در
اجالس های بین المللی ()18072330000
اعزام اساتید زبان فارسی به دانشگاه های خارجی
()18042331000
حمایت از نشریات و پایان نامه و طرح های قرآنی

 -1حمایت از طرح های پژوهشی و پایاننامه های قرآنی

()17042332000

 -2حمایت از طرح ها و تعامالت بین المللی قرآنی

تأیید اعطای مدرک کارشناسی پیوسته علوم قرآن
و حدیث به حافظان قرآن ()18042333000
صدور تاییدیه جذب نیروی انسانی موردنیاز

27

دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی
()10032334000
 -1صدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها ،مراکز آموزشی و پژوهشی
و پارکهای علم و فناوری
 -2توزیع اعتبارات متمرکز و متفرقه دانشگاهها ،مراکز آموزشی و
تامین و توزیع بودجه دانشگاهها ،مراکز آموزشی و

28

پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
()18042335000

پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
 -3اخذ تاییدیه پرداخت پاداش بازنشستگی بازنشستگان دانشگاهها،
موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری

28

پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
()18042335000
 -4صدور مجوز کسب درآمد اختصاصی دانشگاه ها ،موسسات آموزش
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عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری
 -1ارائه تسهیالت مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهها ،موسسات
ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیات علمی
29

دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی
()17012336000

آموزش عالی و پژوهشی
 -2ارائه خدمات رفاهی مسافرتی به اعضای هیات علمی دانشگاهها،
موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 -3ارائه خدمات رفاهی تاالر و رستوران به اعضای هیات علمی
دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی

صدور تاییدیه نقشه معماری پروژههای ساختمانی/
30

عمرانی در دست مطالعه دانشگاهها ،مراکز آموزشی
و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
()13042337000
 -1صدور احکام اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر اداری و انتظامی
ارائه مجوزهای تشکیل و انحالل هیات های بدوی

31

و تجدیرنظر اداری و انتظامی در دانشگاه ها،
موسسات آموزش عالی و پژوهشی
()12032338000

دانشگاه ها
 -2صدور مجوز تشکیل هیات های بدوی و تجدیدنظر اداری و انتظامی
دانشگاهها
 -3صدور رای انحالل هیات های بدوی و تجدیدنظر اداری و انتظامی
دانشگاهها
 -4صدور تاییدیه صالحیت گروه تحقیق هیات های بدوی و تجدیدنظر
اداری و انتظامی دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی

صدور و ابالغ آرای هیات های بدوی و تجدیدنظر
32

33

کارکنان وزارت ،سازمان های تابعه و دانشگاهها
()10032339000
صدور مجوز امحاء ،انتقال ،حفظ و نگهداری اسناد
دانشگاهها ()10032341000
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46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -1تأیید صالحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 -2تایید صالحیت اعضای هسته های گزینش دانشگاه ها و مراکز
34

ارائه تأییدیههای صالحیت کارکنان دانشگاه ها و
مراکز آموزش عالی ()10032342000

آموزش عالی
 -3صدور احکام مدیران هسته های گزینش دانشگاه ها ،موسسات
آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
 -4تایید صالحیت رابطین گزینش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

35

صدور احکام روسا و اعضای هیات های امنا،

 -1صدور احکام اعضای حقیقی هیات های امنا و اعضای هیات های

هیاتهای ممیزه مستقل و کمیسیون دایمی

ممیزه مستقل دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری

دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و
فناوری ()10032343000
ارائه تاییدیههای ساختار سازمانی و بودجه

36

تفصیلی دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی،
پژوهشی و فناوری ()10012344000

 -2صدور احکام روسا و اعضای حقیقی کمیسیون دایمی دانشگاه ها،
موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
 -1صدور تاییدیه نمودار سازمانی دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی،
پژوهشی و فناوری
 -2صدور تاییدیه تشکیالت تفصیلی دانشگاه ها ،موسسات آموزش
عالی ،پژوهشی و فناوری

ابالغ آیین نامه های چهارگانه هیات امناء دانشگاه
37

ها ،موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
()18082345000
ارائه مجوزهای ادامه فعالیت اعضای هیات امنا و

38

هیات های ممیزه مستقل و منصوب دانشگاه ها،

 -1صدور مجوز اعضای هیات امنا و هیات های ممیزه مستقل دانشگاه
ها ،موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری

موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری

 -2صدور مجوز تمدید یا انحالل اعضای هیات امنا و هیات های

()10032346000

ممیزه مستقل دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری

صدور رای تجدیدنظر در ارای هیات های ممیزه
39
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42

مستقل و منصوب دانشگاه ها ،موسسات آموزش
عالی ،پژوهشی و فناوری ()12032347000
معرفی اعضای هیات علمی نمونه کشوری
()10032348000
صدور تاییدیه به دانشگاه برای اعطای دکتری
افتخاری ()18042349000
صدور تاییدیه اعطای نشان های دولتی آموزش
عالی توسط ریاست جمهوری ()18042350000
صدور تاییدیه صالحیت علمی خبرگان بدون

43

48

مدرک دانشگاهی جهت عضویت در هیات علمی
()18042351000
صدور تاییدیه اساسنامه دانشگاه ها ،موسسات
آموزش عالی و پژوهشی ()10032352000
تدوین پیشنویس قوانین و ابالغ مقررات آموزش
عالی ()18082353000
رسیدگی به تخلفات موسسات آموزش عالی
غیرانتفاعی ()18082354000
رسیدگی به اختالفات اعضای هیات علمی و
دانشگاهها ()18042355000
اخذ و اصالح اسناد امالک حوزه وزارت عتف

 -1اخذ سند امالک فاقد سند و سابقه ثبتی حوزه وزارت عتف

()18042356000

 -2تغییر بهره برداری امالک حوزه وزارت عتف
 -1صدور تاییدیه حقوقی قراردادهای آموزشی ،پژوهشی ،عمرانی و

49

ارائه تاییدیههای قراردادهای حوزه وزارت عتف
()18042357000

تاسیساتی در حوزه وزارت عتف

49

ارائه تاییدیههای قراردادهای حوزه وزارت عتف
()18042357000

 -2صدور تاییدیه حقوقی قراردادهای علمی  -پژوهشی بین المللی در

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

حوزه وزارت عتف
 -1صدور مجوز صالحیت عمومی فعالیت در موسسات آموزش عالی
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غیر انتفاعی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -2صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -3صدور مجوز کبر سنی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها
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پژوهشی
 -7تخصیص ردیف های استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها،

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

موسسات آموزش عالی و پژوهشی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

تعامالت ارتباط با صنعت
 -2حمایت مالی از پروژه های مشترک حوزه عتف با صنایع و

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دستگاههای اجرایی
 -3پایش و حمایت از توسعه دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هئیت

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

علمی در جامعه و صنعت

50

51

ارائه خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها،

 -4جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها

موسسات آموزش عالی و پژوهشی

 -5رسیدگی به شکایات جذب هیات علمی در دانشگاهها ،موسسات

()10031276000

آموزش عالی و پژوهشی
 -6تایید عضویت هیات علمی در دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و

سطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی ()18042358000
 -1اعتبار دهی به نشریات علمی پژوهشی  /علمی ترویجی

52

تعیین اعتبار علمی و حمایت از نشریات دانشگاهی
و علمی()18071278000

 -2تمدید یا لغو اعتبار (ارزیابی) نشریات علمی پژوهشی  /علمی
ترویجی
 -3ارائه سیاهه نشریات نامعتبر
 -4حمایت مالی از نشریات علمی پژوهشی ،علمی ترویجی
 -1پایش و رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاههای کشور از منظر

 -4پایش و حمایت از دورههای پسادکتری فارغ التحصیالن دانشگاهی
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کشور
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -7صدور گواهینامه طرح های برگزیده صنعتی دانشگاه های کشور

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -8پایش و حمایت از توسعه دوره های کارآموزی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

تکمیلی
 -10حمایت مشاوره ای و مالی جهت هدایت شغلی و ایجاد کاریابی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

تخصصی دانشگاهی
 -11صدور معرفی نامه جهت خدمت دانش آموختگان وظیفه در

46
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دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

53

پشتیبانی از فعالیتهای پژوهشی و ارتباط با
صنعت()18071279000

 -5رتبه بندی و حمایت از توسعه دوره های مهارت افزایی دانشجویان
 -6پایش و رتبه بندی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاههای

 -9اطالع رسانی اولویت های پژوهشی پایان نامه های تحصیالت

54

55

حمایت مالی از رویدادهای علمی و پژوهشی

 -1حمایت مالی از همایشهای علمی

()18072359000

 -2حمایت مالی از مسابقات علمی

ارائه مجوزهای ایجاد و ارتقاء واحدهای پژوهشی
()18082360000

 -1صدور مجوز ایجاد واحدهای پژوهشی
 -2صدور مجوز ایجاد واحد پژوهشی بخش خصوصی
 -3صدور مجوز ارتقاء واحد پژوهشی
 -1صدور موافقت اصولی تاسیس پارک علم و فناوری

56

ارائه مجوزهای تاسیس و انحالل پارک های علم و
فناوری ()18082361000

 -2تمدید موافقت اصولی پارک علم و فناوری
 -3صدور موافقت قطعی تاسیس پارک علم و فناوری
 -4ابطال موافقت اصولی یا قطعی پارک علم و فناوری
 -5تایید اساسنامه پارک علم و فناوری

 -1صدور مجوز موافقت اصولی با راه اندازی مرکز رشد واحد های فناور
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 -4تایید انحالل دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -5تایید اساسنامه دانشگاه های سراسری
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57

ارائه مجوزهای تاسیس و انحالل مراکز رشد
()18082362000

 -2تایید اساسنامه مراکز واحدهای فناور
 -3ابطال مجوز موافقت اصولی با راه اندازی مرکز رشد واحد های فناور

58
59

برگزاری و ارائه گواهینامه های رویدادهای
پژوهشی ()18072363000
حمایت از تامین منابع علمی دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی و پژوهشی
()18042364000

ارائه مجوزهای ایجاد ،ادغام و ارتقا دانشگاه ها،
60

موسسات آموزش عالی و پژوهشی
()18082365000

61

62

63

ارائه مجوزهای رشته محل و تایید ظرفیت
رشتههای غیر پزشکی ()18082366000
ارائه مجوزهای موسسات آموزش عالی آزاد
()18082367000

تدوین و بازنگری سرفصل دروس و برنامه های
درسی دانشگاهی غیرپزشکی ()18042368000

 -1اعطای یارانه خرید کتاب به دانشگاه ها و مراکز علمی
 -2صدور مجوز خرید منابع الکترونیکی دانشگاه ها و مراکز علمی
 -1صدور مجوز ایجاد موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 -2صدور مجوز ادغام دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 -3صدور مجوز ارتقاء دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی

 -1صدور تاییدیه تعداد پذیرش دانشجو در رشته های غیر پزشکی
 -2صدور مجوز رشته محل غیر پزشکی
 -3صدور مجوز دوره های پذیرش دانشجو دکترای پژوهشمحور
 -1صدور مجوز دوره های موسسات آموزش عالی آزاد
 -2صدور مجوز ایجاد موسسات آموزش عالی آزاد
 -3تصویب اساسنامه موسسات آموزش عالی آزاد
 -1تدوین سرفصل دروس و برنامه های درسی دانشگاهی غیر پزشکی

63

تدوین و بازنگری سرفصل دروس و برنامه های
درسی دانشگاهی غیرپزشکی ()18042368000

 -2بازنگری سرفصل دروس و برنامه های درسی دانشگاهی غیر پزشکی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -1برگزاری نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -2راهبری عرضه و تقاضای خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی
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 -3رتبه بندی و حمایت از مراکز پردازش سریع
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -4صدور مجوز آزمایشگاه های ملی مرکزی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

شرکتها
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -6صدور مجوز قطب آزمایشگاهی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -7حمایت از ایجاد آزمایشگاههای موضوعی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -8صدور گواهی ارزیابی شرکتهای واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

64

ارزیابی عملکرد دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی
و پژوهشی و هیات های استانی ()18042369000

 -1ارزیابی عملکرد دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی
 -2ارزیابی عملکرد مدیریت دانشگاهها
 -3ارزیابی عملکرد هیاتهای استانی

صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه
65

ها ،موسسات آموزش عالی و پژوهشی
()12052370000
صدور مجوز ایجاد شبکه پژوهش و فناوری
()18082371000
صدور مجوز ایجاد و تمدید اعتبار قطب علمی
()18082372000

 -5صدور مجوز تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهی به

68

ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
()10042373000

 -9اعطای گرنت خرید و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
 -10ارائه خدمات مشاوره در کلینیک آزمایشگاهی
 -11صدور مجوز ترخیص کتاب و نشریات خارجی

68

ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
()10042373000

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

معتبر

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -14حمایت و توسعه آزمایشگاههای مرکزی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -15حمایت و تقویت شبکه های آزمایشگاهی استانی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -16تامین تجهیزات تحقیقاتی دانشگاهی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری
 -18ارزیابی و صدور گواهی رتبه آزمایشگاهها و مراکز پژوهش و

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

69

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

70

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -1پاسخ به استعالم مدرک تحصیلی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -2پاسخ به استعالمات تشکیالتی حوزه وزارت عتف

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه های حوزه عتف
 -5پاسخ به استعالم تغییر و تحوالت و هیات موسس موسسات

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

غیرانتفاعی

46

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -6پاسخ به استعالمات قضایی در حوزه وزارت عتف

47

سازمان سنجش کشور

 -12حمایت از استانداردسازی آزمایشگاههای حوزه عتف
 -13ارائه فهرست شرکت های واردکننده مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

 -17حمایت و تقویت آزمایشگاههای پاالیش آلودگی محیط زیست

همکاری در پژوهشهای بین المللی حوزه عتف
()18072374000
حمایت مالی از واحدها و تشکل های پژوهشی
حوزه عتف ()18072375000

 -3پاسخ به استعالم آیین نامه های چهارگانه هیات امنا و آیین نامه
ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی و
71

پژوهشی
پاسخ به استعالمات حوزه عتف ()18042376000
 -4پاسخ به استعالمات فضاهای کالبدی و پروژه های عمرانی و

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

برگزاری آزمون های علمی ،رقابتی ،استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها

1

و موسسات آموزش عالی ،دستگاه های دولتی و بخش خصوصی
تدوین و ارائه دفترچههای آزمونهای علمی ،رقابتی ،استخدامی و

2

حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،دستگاه های دولتی و
بخش خصوصی
ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون های علمی ،رقابتی ،استخدامی و

3

حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،دستگاه های دولتی و
بخش خصوصی
ارائه خدمات پرداخت اینترنتی آزمونهای علمی ،رقابتی ،استخدامی و

4

حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،دستگاه های دولتی و
بخش خصوصی
طراحی و ساخت آزمون های استاندارد در آزمون های علمی ،رقابتی،

5

6

استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،دستگاه
طراحی و برگزاری آزمونهای علمی ،رقابتی،

های دولتی و بخش خصوصی

استخدامی و حرفه ای ()18081835000

چاپ و بسته بندی دفترچه سواالت و پاسخنامه های سنجش
سنجش و گزینش علمی متقاضیان آزمون های علمی ،رقابتی،

7

استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،دستگاه
های دولتی و بخش خصوصی
صدور کارنامه و اعالم نتیجه آزمون های علمی ،رقابتی ،استخدامی و

8

حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،دستگاه های دولتی و
بخش خصوصی
انتخاب رشته داوطلبان ورود به آزمون های علمی ،رقابتی ،استخدامی

9

و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،دستگاه های دولتی و
بخش خصوصی

صدور کارنامه تکمیلی و اعالم نتیجه نهایی داوطلبان ورود به آزمون
10

های علمی ،رقابتی ،استخدامی و حرفه ای دانشگاه ها و موسسات

47

سازمان سنجش کشور

47

سازمان سنجش کشور

11

47

سازمان سنجش کشور

12

47

سازمان سنجش کشور

13

47

سازمان سنجش کشور

14

47

سازمان سنجش کشور

15

47

سازمان سنجش کشور

16

47

سازمان سنجش کشور

17

47

سازمان سنجش کشور

18

47

سازمان سنجش کشور

19

صدور گواهی رتبه و قبولی

47

سازمان سنجش کشور

20

صدور گواهی کسب حدنصاب نمره آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

47

سازمان سنجش کشور

21

47

سازمان سنجش کشور

22

47

سازمان سنجش کشور

23

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

آموزش عالی ،دستگاه های دولتی و بخش خصوصی
نظارت بر برگزاری آزمون های اختصاصی دانشگاهها
رسیدگی به درخواست و اعتراضات آزمونهای
مختلف ()18081836000
سنجش مهارتهای زبان (انگلیسی و فارسی)
()18051837000
معرفی داوطلبان واجدین شرایط ویژه به دانشگاه ها برای ثبت نام
ارائه خدمات سنجش به داوطلبان با شرایط ویژه
()18081838000

ارائه مدرک کارشناسی علوم قرآنی به حافظان قرآن
تأیید صالحیت متقاضیان استفاده از تسهیالت استعدادهای درخشان

ارائه آمار تحلیلی آزمون های دانشگاهی
()18081839000
ارزیابی کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
()18041840000

صدور گواهیهای آزمونهای سنجش

صدور گواهی سهمیه قبولی مربی در مقطع دکتری

()18041841000

صدور گواهی کسب نمره در سهمیه منطقه « »1و آزاد برای کاهش
مدت تعهد خدمت در مقاطع مختلف
صدور گواهی رتبه المپیادهای علمی دانشجویی برای استفاده از
تسهیالت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -4صدور مجوز  app storeها

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -1صدور مجوز ورود و خروج کتاب

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -2صدور مجوز ورود محصوالت فرهنگی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -3صدور مجوز ترخیص محصوالت فرهنگی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -7صدور مجوز خروج آثار و اقالم تبلیغاتی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -8صدور مجوز خروج فیلم از کشور

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -9صدور مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

-1موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -1صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری
1

صدور مجوز برگزاری جشنوارهها ،نمایشگاهها و

-2صدور مجوز جشنواره ها و مجامع فرهنگی

مسابقات فرهنگی ،هنری و

-3صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی

سینمایی()17021284000

 -4صدور مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی
 -5صدور مجوز برگزاری مسابقات بازیهای رایانه ای

2

صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی ،هنری و تبلیغاتی
اقلیتهای دینی و مذهبی()17041285000
-1پروانة نشر

3

صدور مجوز نشر و چاپ کتاب (مکتوب و

 -2صدور مجوز قبل از چاپ کتاب

دیجیتال)()17021286000

 -3صدور مجوز بعد از چاپ کتاب(اعالم وصول)

صدور مجوز ورود و خروج آثار سمعی و بصری ،آثار
4

هنری ،مطبوعات و نشریات و کلیه ی مواد تبلیغی
و فرهنگی مشکوک()17021287000

5

پروانة تأسیس و بهره برداری چاپخانه و واحدهای
وابسته()13011288000

 -4صدور مجوز صدور محصوالت فرهنگی
 -5صدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی
 -6صدور مجوز ورود اوراق و اسناد( توسط شرکت های حمل و نقل
سریع)

 -2صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

پروانة تأسیس و بهره برداری چاپخانه و واحدهای

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

رسانه های خارجی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -2صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -5صدور مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -6صدور مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

کشور

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -1صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مربوطه
 -3صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دیگر
 -4صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

5

وابسته()13011288000

 -3صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آالت چاپ و تغییر مالکیت
 -4صدور مجوز ورود ماشین آالت چاپ و دستگاههای وابسته
 -5صدور مجوز ترخیص ماشین آالت چاپ و دستگاههای وابسته

6

صدور مجوز چاپ محصوالت چاپی غیر
کتاب()17021289000

 -1صدور مجوز چاپ محصوالت چاپی غیر کتاب و بسته بندی
 -2صدور مجوز طرح های روی بسته بندی کاالها
 -3صدور مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی
 -1صدور پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائة خدمات به نمایندگان

 -3صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای(ویژة نمایندگان
7

صدور مجوز فعالیتهای خبرنگاری و رسانه ای

رسانه های خارجی)
 -4صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران

خارجی()17031290000

خارجی)

نمایندگان و خبر نگاران رسانه های گروهی

 -7صدور مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در

 -2صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان

8

صدور پروانه فعالیت کانونهای آگهی و
تبلیغاتی()17021291000

مربوطه

8

صدور پروانه فعالیت کانونهای آگهی و
تبلیغاتی()17021291000

 -5صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دیگر

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -6صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -7صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی کاالها و خدمات

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

-8صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -1صدور مجوز انتشار نشریه عمومی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

11

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

12

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

13

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -1صدور پروانة ساخت فیلم سینمایی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -2صدور پروانه ساخت فیلم ویدیویی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -3صدور پروانة مالکیت فیلم سینمایی

9

صدور پروانه انتشار نشریه و
خبرگزاری()17021292000

 -2صدور مجوز انتشار نشریه داخلی
 -3صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی
 -4صدور پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی

10

14

15

صدور پروانه نمایندگی توزیع و فروش

 -1صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

نشریات()13011293000

 -2صدور مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

ارائه گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی
ایرانی()17021294000
صدور پروانه نویسندگی مطبوعاتی و
خبرنگاری()17021295000
صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و
حقوقی غیر دولتی()17021296000

 -1صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی
 -2صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری
و گرافیک مطبوعاتی()18081297000

صدور پروانه ساخت ،مالکیت و نمایش
فیلم()17031298000

صدور پروانه ساخت ،مالکیت و نمایش

 -4صدور پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدیویی( ویژه مراکز خاص)

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -6صدور پروانه نمایش نمونه( آنونس) فیلم سینمایی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -7صدور پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -8صدور پروانة نمایش ویدئویی ویژه شبکة نمایش خانگی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -1صدور مجوز موسسه تحقیق ،پژوهش و نگارش فیلم نامه

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -2صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای سینمایی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -3صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -4صدور مجوز تاسیس موسسه ویدیو رسانه

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

استودیو سینمایی
 -6صدور پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری ،صدابرداری و

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ضبط آثار صوتی -استودیو موسیقی
 -7صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

هنری چند منظوره
 -8صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه ،تولید و

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

فرهنگی و هنری چند منظوره

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -10صدور مجوز انتشار آثار صوتی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -11صدور مجوز انتشار کتاب گویا

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -12صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -13صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

15

فیلم()17031298000

 -5صدور پروانة نمایش فیلم سینمایی

 -5صدور مجوز تأسیس مرکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری-

16

صدور مجوز تاسیس مرکز ،موسسه ،کانون و
انجمن فرهنگی وهنری()13011299000

تکثیر آثار صوتی
 -9صدور پروانة فعالیت تهیه ،تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -14صدور مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -15صدور مجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -16صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -17صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -18صدور مجوز تأسیس مؤسسه تولید و تامین بازیهای رایانه ای

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

کنسرت
 -2صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از 500

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای

نفر
 -3صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

موسیقی()17021303000

نفر

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -4صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از  500نفر

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -5صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از  500نفر

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

17

18
19

صدور پروانه افتتاح و بهره برداری از سالن
سینما()17031300000

-1صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی
 -2صدور پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم
 -3صدور کارت مدیریت سینماها

صدور مجوز استفاده از تجهیزات
ماهواره()17021301000
صدور مجوز آموزشگاه آزاد

 -1صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

سینمایی()18081302000

 -2صدور مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی
 -1صدور مجوز صالحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی -

20

21

صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و عالیم و
نشانه ها()17021304000

22

صدور مجوز تاسیس نگارخانه( )17021305000

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -1صدور گواهی ثبت نرم افزار فرهنگی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -2صدور مجوز نشر نرم افزار فرهنگی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -3صدور مجوز تکثیر نرم افزار فرهنگی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -4صدور مجوز کارخانجات تکثیر

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -7صدور مجوز آهنگ های پیشواز

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -8صدور مجوز تلویزیونهای هوشمند

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -9صدور مجوز سایر تکنولوژیهای نوین

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -10صدور مجوز بازی سرا ها و کافی نت ها

 -1صدور پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای ،تعزیه و خیابانی
 -2صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی ،سیرک
23

صدور پروانه اجرای نمایش()17021306000

و متفرقه
 -3صدور پروانه صالحیت هنری -هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی
های نمایشی ،سیرک و متفرقه

24

25

26

27

صدور مجوز راه اندازی و توسعه دوره های آموزشی
مهارتی کاردانش و آزاد()18051307000
صدور مجوز فعالیت آموزشگاه آزاد هنرهای

 -1صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

تجسمی ،موسیقی ،نمایشی و

 -2صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی ،تجسمی

سنتی()18081308000

 -3صدور کارت صالحیت تدریس

ارائه گواهی ثبت رسانه های بر خط
اختصاصی()17031309000

صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی

 -5صدور مجوز رسانه های بر خط پیام ده ،تلفن همراه

دیجیتال()17021310000

 -6صدور مجوز نرم افزار فرهنگی موبایل

صدور مجوز توزیع و عرضه کاالی شامل آثار
28

دیداری ،شنیداری(فروشگاههای فیزیکی و

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

29

48

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

30

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -1ایجاد مراکز اجتماعی ،فرهنگی و قرآنی(افق)

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -2تربیت حافظان قرآن

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -3تربیت مربیان قرآن

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -4آموزش عمومی روخوانی و روانخوانی قر آن کریم

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -5برگزاری دوره های تربیت و ارتقاء سطح داوران قرآنی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -7راه اندازی و راهبری مدارس حفظ شبانه روزی قرآن کریم

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -8آموزش تخصصی قرآن

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

قرآن کریم

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -10چاپ و توزیع مصحف

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -1برگزاری مسابقات مدیحه سرایی  ,هم خوانی  ,اذان وابتهال

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

اینترنتی)()17031311000
صیانت از آثار و پدیدآورندگان
فرهنگی()17021312000
حمایت های متمرکز فرهنگی()17021313000
سازمان اوقاف و امور خیریه

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

2

عنوان زیر خدمت

صدور مفاصا حساب بقاع متبرکه و موقوفات
()10011314000

ارائه خدمات قرآنی ()17041315000

 -6برگزاری دوره های ارتقاء سطح حافظان و قاریان ممتاز کشور

 -9برگزاری محافل انس با قرآن و کرسیهای تالوت و ترتیل و مفاهیم

3

برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن

 -2برگزاری مسابقات استانی وشهرستانی قرآن کریم

کریم()17041316000

 -3برگزاری مسابقات ملی وبین المللی قرآن کریم

3

برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن
کریم()17041316000

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-4راهبری ستاد عالی مسابقات قرآنی کشور

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-1آموزش اصحاب وقف و بقاع متبرکه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -2اعزام مبلغین مذهبی در بقاع متبرکه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -3ارائه خدمات مشاوره ای خانواده در بقاع متبرکه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-1سنددار کردن رقبات موقوفات

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -1صدور نظریه مصرف موقوفات ( گواهی مصرف)

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -2صدور گواهی حق ارحامی موقوف علیهم

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -3صدور نظریه تشخیص تولیت

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -4صدور نظریه تعدی و تفریط متولیان موقوفات

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -5صدور قرار مرتبط با موقوفات

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

4

راهبری برنامه های تبلیغی و ترویجی حوزه بقاع
متبرکه ،اوقاف و امور خیریه ()17041317000

 -4پاسخگویی به مسائل شرعی
 -5ارائه محتوای فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی
-6عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی
-7تهیه شجره نامه و شرح زندگانی امامزادگان
 -8اجرای برنامه های تبلیغی ،ترویجی و فرهنگی حوزه بقاع متبرکه،

5

تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات

-2شناسایی و ثبت موقوفات

()17061318000

 -3نگهداری و مرمت اسناد وقفی
-4پاسخگویی به استعالمات وقفی

6

7

رسیدگی به امور خادمین و هیأت امناء موقوفات و
امامزادگان ()17061319000

 -1صدور احکام هیئت های امناء
 -2نصب و عزل اعضای هیئت های امناء و خدام
 -3جذب و استخدام خدام ثابت و افتخاری

ارائه نظریات حقوقی موقوفات و تحقیق

 -6صدور نظریه کثرت

()12031320000

 -7صدور نظریه قلت و متعذر

7

ارائه نظریات حقوقی موقوفات و تحقیق
()12031320000

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -8صدور نظریه تشخیص موقوفات مجهول التولیه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-9ارائه نظریه اصالحی آراء صادره شعب تحقیق (سازمان اوقاف)

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -10صدور گواهی وقفیت

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -11صدور نظریه تشخیص موقوفات عام و خاص

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -12صدور حکم ضم امین و ناظر موقوفات

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -1صدور مجوز تفکیک امالک اوقافی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -2صدور مجوز حذف اعیان امالک اوقافی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -3صدور مجوز تجمیع امالک اوقافی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -6صدور مجوز تبدیل به احسن موقوفات

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -7صدور مجوز تغییر کاربری امالک اوقافی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-1اجرای نیات مذهبی

8

9

اجاره و نقل و انتقال امالک
اوقافی()17061321000

 -1اجاره امالک اوقافی
 -2تمدید اجاره امالک اوقافی
 -3نقل و انتقال امالک اوقافی

جمع آوری هدایا ،نذورات و حقوق موقوفات و بقاع
متبرکه ()17041322000
 -1نگهداری وتعمیرات رقبات موقوفات

10

نگهداری و بازسازی موقوفات و امامزادگان

-2اجرا و نظارت بر پروژه های عملیات عمرانی رقبات موقوفات

()17061323000

 -3نگهداری وتعمیرات قبور در بقاع
-4توسعه وعمران بقاع و اماکن متبرکه

11

12

واگذاری اولویت دفن در امامزادگان
()17041324000

ارائه مجوزهای واگذاری حقوق اوقافی
()17062255000

-4مجوز واگذاری مازاد بر تراکم امالک اوقافی
 -5صدور مجوز تملک اعیان امالک اوقافی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-2اجرای نیات اجتماعی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -3اجرای نیات امورخیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-4اجرای نیات مدارس علوم دینی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -6اجرای نیات مرتبط با مساجد

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -7اجرای نیات مرتبط با بقاع واماکن متبرکه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-8اجرای سایر نیات واقفین

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-9واگذاری امالک موقوفات انتفاعی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-1احصاء و اطالع رسانی نیات جهت وقف جدید

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -2مشاوره وتبلیغ و ترویج وقف جدید

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

-4تنظیم وقف نامه رسمی

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -5انتقال سند در اداره ثبت اسناد بنام موقوفه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

 -1ارائه آمار و اطالعات موقوفات و بقاع (اطلس موقوفات)

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

13

14

15

16

اجرای نیات موقوفات ()17062256000

 -5اجرای نیات مرتبط با عتبات عالیات

رسیدگی به مسائل حقوقی موقوفات و بقاع متبرکه
()17062257000

تنظیم وقف نامه جدید ()17062258000

ارائه آمار و اطالعات اوقاف و امور خیریه
()17062259000

-3تنظیم وقف نامه عادی

 -2ارائه آمار امور قرآنی
 -3ارائه آمار امور خیریه
 -1معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در موقوفات

17

راهبری سرمایه گذاری در موقوفات

 -2سرمایه گذاری در موقوفات

()13012260000

 -3جذب سرمایه گذار ،حمایتها و مشارکتها در پروژه های موقوفات
-4مناقصه و مزایده موقوفات

18

حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های
دانشگاهی وقف و بقاع متبرکه ()17052261000

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

-1پیش ثبت نام

50

سازمان حج و زیارت

 -2ودیعه گذاری

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

-1صدور حکم کارگزاران

50

سازمان حج و زیارت

-2بررسی صالحیت

 -1ارائه خدمات اسکان به زائرین
19

ارائه خدمات رفاهی به زائرین و خدام

 -2ارائه خدمات پذیرایی به زائرین

()17042262000

 -3ارائه خدمات درمانی به زائرین
 -3ارائه خدمات حمل ونقل به زائرین

20

راهبری موسسات خیریه موقوفه
()17062263000
سازمان حج و زیارت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

عنوان زیر خدمت

پیش ثبت نام و ودیعه گذاری (حج تمتع  -عمره -3 -قرعه کشی و تعیین اولویت
عتبات عالیات)()17041325000

-4نقل و انتقال سند
-5پایداری اسناد

ثبت تقاضای تشرف در کاروانهای زیارتی (حج
2

تمتع  -عمره مفرده  -عتبات
عالیات)()17041326000

3

4

اعزام کاروانهای زیارتی (حج تمتع  -عمره مفرده -
عتبات عالیات)()17041327000

انتخاب و اعزام کارگزاران (حج تمتع  -عمره مفرده
 -عتبات عالیات)()13011328000

-5تعیین سهمیه
-1اخذ ویزا
-2پایداری اسناد
-1صدور مجوز صدور بلیت
-2تهیه صورتجلسه اعزام
-3ارائه خدمات مرزی

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

-5تمدید مجوز دفتر زیارتی

50

سازمان حج و زیارت

-6اعزام کارگزاران

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

50

سازمان حج و زیارت

51

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

51

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

51

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

4

5

انتخاب و اعزام کارگزاران (حج تمتع  -عمره مفرده -3امتیازبندی دفاتر کارگزاری
 -عتبات عالیات)()13011328000

خدمات حمل و نقل (حج تمتع  -عمره مفرده -
عتبات عالیات)()13051329000
برنامه ریزی ،تدارک ،تامین ،توزیع اقالم تدارکاتی و

6

تغذیه زائرین (حج تمتع  -عمره مفرده  -عتبات
عالیات)()17041330000

7

8

-4صدور مجوز دفتر زیارتی

-1خدمات حمل و نقل زمینی
-2خدمات حمل و نقل هوایی
-3خدمات حمل و نقل بین شهری و درون شهری در کشور مقصد
-1خدمات تنظیم قرارداد
-2خدمات انبار
-3خدمات توزیع تدارکات
-4خدمات تغذیه متمرکز

برنامه ریزی ،تامین هتل و تخصیص زائرین (حج

 -1خدمات تنظیم قرارداد

تمتع  -عمره مفرده  -عتبات

-2ثبت مشخصات هتل

عالیات)()17041331000

-3تخصیص کاروان به هتل

بیمه و سالمت (خدمات بیمه ای زائرین حج تمتع -1خدمات معاینات زائرین
 عمره مفرده  -عتبات عالیات)(-2 )19011332000ارائه خدمات بیمه ایسازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

عنوان زیر خدمت

اطالع رسانی()17031333000
وزارت ورزش و جوانان

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

برگزاری دورههای آموزشی و ارتقاء ورزشی(ویژه
52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

1

مدیران و موسسان اماکن
ورزشی)()17011334000
صدور اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان

2

ارائه اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد

تمدید اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان

جوانان()17061335000

اصالح و تغییر اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان
ابطال اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان

3

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تخلفات ورزش
و جوانان()17011336000-
نظارت بر برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون ها و هیئت ها

4

نظارت بر فدراسیون ها ،هیئت ها و سایر مراکز
تابعه()17011337000

نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی
تصویب تقویم ورزشی فدراسیون ها و هیات های ورزشی و نظارت بر
حسن اجرای آن
نظارت بر عملکرد مالی فدراسیون ها و هیئت های ورزشی

5
6
7
8
9

ارزیابی و رتبه بندی سازمانهای مردم نهاد (سمن)
جوانان()17061338000
پاسخگویی به استعالمات مربوط به ورزش و

پاسخ به استعالم سوابق ورزشی افراد

جوانان()17011339000

پاسخ به استعالم اصالت اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان

ارائه مجوز شرکت در رویدادهای بین المللی

صدور مجوز اعزام های برون مرزی ورزشی

ورزشی ()17011340000

صدور مجوز میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی

تدوین دستور العمل ،استانداردها و ضوابط

تدوین دستورالعمل ،استاندارد و ضوابط فنی اماکن ورزشی

ورزشی(-)17011341000

استانداردسازی تعاریف و مفاهیم ورزشی و کدگذاری اطالعات پایه

صدور کارتهای مرتبط با پوشش رسانه ای

صدور کارت خبرنگاری ورزشی

رویدادهای ورزشی()17011342000

صدور کارت شناسایی پوشش بازیهای آسیایی

صدور مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم

52

وزارت ورزش و جوانان

10

52

وزارت ورزش و جوانان

11

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

پیشکسوتان

52

وزارت ورزش و جوانان

ارائه معرفی نامه تسهیالت سرباز قهرمان

52

وزارت ورزش و جوانان

ارائه معرفی نامه معافیت سربازی به قهرمانان ورزشی

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

ارائه معرفی نامه پذیرش در دانشگاه به قهرمانان ورزشی

52

وزارت ورزش و جوانان

ارائه معرفی نامه استخدام در دستگاه های دولتی به قهرمانان ورزشی

52

وزارت ورزش و جوانان

صدور تاییدیه ماموریت ورزشی داخل کشور

خانواده()19041343000
صدور مجوز فعالیت رشتهها و سبکهای جدید
ورزشی()17011344000

12

نظارت بر سالمت ورزش کشور()17011345000

13

استعدادیابی ورزشی()17011346000

14

15
16

ارائه پروانه فعالیت اماکن
ورزشی()17011347000
ارائه خدمات اماکن ورزشی()17011576000

نظارت بر بیمه ورزشی اماکن ورزشی
نظارت بر سالمت اماکن ورزشی
صدور پروانه فعالیت مکان ورزشی
تمدید پروانه فعالیت مکان ورزشی
ابطال پروانه فعالیت مکان ورزشی
واگذاری اماکن ورزشی با جلب مشارکت بخش خصوصی
نظارت بر احداث ،توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی

ارائه موافقت نامه های اصولی احداث اماکن

صدور موافقت نامه اصولی احداث اماکن ورزشی با زمین

ورزشی()17012021000

صدور موافقت نامه اصولی احداث اماکن ورزشی بدون زمین
ارائه پاداش و تجلیل از قهرمانان
ارائه معرفی نامه های تسهیالت صندوق حمایت از قهرمانان و

17

ارائه تسهیالت به قهرمانان

ارائه معرفی نامه برخورداری از تخفیف شهریه دانشگاه به قهرمانان

ورزشی()17012022000

ورزشی

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

52

وزارت ورزش و جوانان

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

2

53

جهاد دانشگاهی

3

53

جهاد دانشگاهی

 -1طراحی و اجرای برنامههای افکارسنجی و پژوهشهای میدانی

53

جهاد دانشگاهی

-2ارائه خدمات مشاورهای ،افکارسنجی و اطالعرسانی

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

افکارسنجی
 -1تدوین سیاستها و اولویتهای انتشاراتی جهاددانشگاهی و ارائه به

53

جهاد دانشگاهی

شورای علمی جهاد دانشگاهی جهت تصویب

ارائه معرفی نامه برخورداری از ارتقاء شغلی به قهرمانان ورزشی
18

حمایت از طرح ها و پایان نامه های پژوهشی

حمایت از طرحهای ملی جوانان

ورزش و جوانان()17052023000

حمایت از پایان نامه های پژوهشی ورزش و جوانان
ارائه تسهیالت مالی به فدراسیون ها و هیات های ورزشی

19

ارائه تسهیالت مالی حوزه ورزش و

تخصیص بودجه های حمایتی به سازمان های مردم نهاد جوانان

جوانان()17012024000

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیالت بانکی به متقاضیان احداث ،تکمیل
و تجهیز مکان ورزشی
جهاد دانشگاهی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

4

اجرای برنامههای ترویجی و فرهنگی و
هنری()18041348000

عنوان زیر خدمت
-1اجرای طرح ها و برنامه های مختلف دانشجویی
-2برگزاری المپیادهای دانشجویی
-3برگزاری همایش های علمی-دانشجویی

اجرای طرح های پژوهشی سفارش
محور()18071349000
ارائه آموزش های تخصصی و
مهارتی()18051350000

افکارسنجی()17021351000

 -3فعالیتهای انتشاراتی مطابق قوانین کشوری وضوابط و
مقرراتجهاددانشگاهی
-4برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینههای

 -2برنامهریزی کوتاه مدت و بلند مدت انتشارات جهاددانشگاهی
مطابق با سیاستهای تفصیلیو اولویتهای انتشاراتی مصوب شورای
53

جهاد دانشگاهی

علمی
 -3چاپ و انتشار کتب و نشریات علمی ،فرهنگی ،تخصصی از طریق

53

جهاد دانشگاهی

شعب سازمان
 -4بـرگزاری نمایشگاههای کتاب و اطالعرسانی به صورت سراسری،

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

ابعاد علمی و اقتصادی کتبآماده انتشار
-6ایجاد شبکه پخش و توزیع کتاب به صورت متمرکز با همکاری

53

جهاد دانشگاهی

شعب سازمان
 -7اقدام به هرگونه عملیات مجاز بازرگانی مطابق آییننامههای

53

جهاد دانشگاهی

مصوب شورای مرکزی

53

جهاد دانشگاهی

 -8تشکیل صندوق تعاون با مشارکت واحدها

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

موسسات آموزشعالی

53

جهاد دانشگاهی

 -2ارائه خدمات مشاورهای

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

انتشار کتب و نشریات

53

جهاد دانشگاهی

-5کمک نرمافزاری به امر خود اشتغالی دانشآموختگان

53

جهاد دانشگاهی

 -6مطالعه و ارائه طرحهای اشتغالزا به دستگاههای اجرایی ذیربط

5

توسعه برنامه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب
خوانی()17021352000

استانی و دانشگاهی
 -5تشکیل گروههای تخصصی به منظور بررسی و اعالم نظر درباره

 -9همکاری و مشارکت با سازمانها و نهادهای انتشاراتـی دولتی و
غیردولتی براساس ضوابط
6

تولید و ارائه خدمات و محصوالت دانش
بنیان()13011353000
 -1برنامهریزی در امر تسهیل اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها و

7

مشارکت برای ایجاد زمینه های مناسب برای

 -3ارائه آموزش های مورد نیاز

اشتغال دانش آموختگان()13011354000

 -4اطالعرسانی از طریق ارائه خدمات رایانهای ،برگزاری نمایشگاه،

 -1پوشش ،تولید ،جمعآوری و ترجمه خبر ،گزارش ،گفتگو ،فیلم،
53

جهاد دانشگاهی

عکس ،بولتن ،مقاله و سایر محصوالت خبری و رسانهای و انعکاس آنها

53

جهاد دانشگاهی

 -2برگزاری کنفرانسها ،نشست ها و همایشهای خبری و رسانهای

53

جهاد دانشگاهی

داخل و خارج از کشور
 -4تأسیس پایگاههای اطالعرسانی مرتبط با خبرگزاری و همراستا با

53

جهاد دانشگاهی

اهداف خبرگزاری
 -5راهاندازی پایگاههای خبری بومی ،شهری ،استانی ،منطقهای ،ملی و

53

جهاد دانشگاهی

53

جهاد دانشگاهی

گسترة بومی ،شهری ،استانی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی

53

جهاد دانشگاهی

 -7تأسیس کانونها ،مجامع و انجمنها در راستای اهداف خبرگزاری

53

جهاد دانشگاهی

 -8انجام فعالیتهای آماری در راستای فعالیتهای خبرگزاری

53

جهاد دانشگاهی

در راستای اهداف و فعالیتهای خبرگزاری

53

جهاد دانشگاهی

 -10تأسیس بانکهای اطالعاتی و نرمافزاری در حوزه رسانهای

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 -3ایجاد نمایندگی و شعب مؤسسه و بکارگیری عوامل خبری در

8

خبرگزاری و اطالع رسانی()17031355000

بینالمللی
 -6انتشار روزنامه ،کتاب ،هفتهنامه ،ماهنامه ،فصلنامه ،سالنامه در

 -9برگزاری دورههای کوتاهمدت و بلندمدت آزاد فرهنگی و رسانهای

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای
()17021356000

عنوان زیر خدمت

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2

3

4

5

6

7

امانت کتاب و نشریات به عموم مردم
()17021357000

-1
-2

امانت کتاب و نشریات
امانت کتاب در داخل سالن های مطالعه برای نابینایان

مشاوره در انتخاب منابع کتابخانهای و آرشیوی
(مرجع حضوری و مجازی ) ()17021358000

صدور شناسه استانداردهای تخصصی کتاب و
نشریات و کتابخانه ها ()17021360000

ارائه خدمات آموزشی حوزه کتابخانه و آرشیو ملی
()18051362000

-1

صدور شناسنامه فیپا (فهرستنویسی پیش از انتشار )

-2

صدور شماره شاپا (شماره استاندارد بین المللی پیایندها )

-3

صدور شماره شابکا (شناسهگر بین المللی کتابخانه ها)

-1

برگزاری بازدید های آموزشی از کتابخانه و آرشیو ملی

-2

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کتابخانه ای و آرشیوی

مشاوره تخصصی در خصوص مرمت و حفاظت
منابع کتابخانهای و آرشیوی ()17022292000

برگزاری نمایشگاه های تخصصی اسناد و کتابخانه
ملی ()17022293000

-1
-2

برگزاری نمایشگاه های تخصصی حضوری اسناد و کتابخانه ملی
برگزاری نمایشگاه های تخصصی مجازی اسناد و کتابخانه ملی

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

8
9
10

11

12
13

14

دیجیتال سازی منابع کتابخانه ای و آرشیوی
()17022294000
ارائه محتوای دیجیتال (اسکن شده) منابع
کتابخانهای و آرشیوی ()17022295000
پذیرش اعضا (عضویت) در سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ()17022296000

ارائه فراداده های منابع اطالعاتی
()17022297000

-1

ارائه فراداده های کتابشناسی ملی

-2

ارائه فراداده های بانک اطالعات کتابخانههای ایران

-3

ارائه فراداده های فهرستگان نسخ خطی جهان اسالم

-4

ارائه فراداده های سندشناسی ملی

اهدای کتاب به کتابخانه ها ()17022298000
ارائه خدمات جستجوی منابع اسناد و کتابخانه
ملی ()17022299000

ارائه خدمات اسنادی و آرشیوی به دستگاه ها
()10012300000

-1

مشاوره تخصصی درخصوص بایگانی راکد دستگاهها

-2

تعیین تکلیف (انتقال و امحاء) سوابق راکد دستگاهها

-3

صدور مجوز امحاء اسناد دستگاهها

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

54

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

15
16

17

18
19
20
21
22
23

مشاوره در خصوص ارتقاء سطح ایمنی نگهداری
اسناد و مدارک دستگاهها ()10012301000
پذیرش و نگهداری از منابع مکتوب امانی
()10012302000
ارائه فضای مطالعه و پژوهش اختصاصی به
پژوهشگران (سرای پژوهش) ()17022303000
ارزیابی و قیمت گذاری منابع اطالعاتی
()17022304000
تدوین پیشنویس استانداردهای ملی کتابخانهای و
آرشیوی ()17022305000
صدور گواهی واسپاری منابع کتابخانهای
()17022306000
صدور گواهی ثبت آثار موسیقی ()17022307000
انتشار منابع تخصصی حوزه کتابخانه و آرشیو
()17022308000
ارائه خدمات تاریخ شفاهی ()17062309000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

دستی و گردشگری

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

 .1صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

1

ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری
()17061363000

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

 .2تمدید پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری
 .3اصالح و تغییر در پروانه بهره برداری از تاسیسات گردشگری
 .4صدور و تمدید مجوز شرکت های حمل و نقل گردشگری

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

 .1صدور یا تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

55

دستی و گردشگری

(بند ب)

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

 .2اصالح و تغییر مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

2

ارائه مجوز های مربوط به فعالیت دفاتر خدمات

مسافرتی و گردشگری (بند ب) ( .3 )17061364000صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری به سایر

دستی و گردشگری

دستگاه ها

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

 .4نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگری
 .1تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

 .2صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

(بند ب)

3

اعتباربخشی گشت های دفاتر خدمات مسافرتی و
گردشگری()17061365000

 .3ابطال کارت راهنمایان گشت
 .4تغییر کارت راهنمایان گشت

گردشگری()17061365000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

 .5صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سالمت
 .1ثبت میراث طبیعی در فهرست آثار ملی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

 .2تعیین حریم حفاظتی و آزاد سازی میراث طبیعی و تاریخی

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

 .3ثبت آثار غیر منقول تاریخی  -فرهنگی در فهرست آثار ملی

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

ثبت میراث طبیعی ،فرهنگی ناملموس و آثار
4

بین المللی()17021366000

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

در فهرست های میراث جهانی
 .8حفظ و احیا میراث طبیعی

دستی و گردشگری

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

 .1نمایش مجازی موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی کشور

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

احیا آن

 .7پیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس به یونسکو برای ثبت

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

 .5ثبت میراث فرهنگی نا ملموس در فهرست آثار ملی و پاسداری و

 .6ثبت آثار منقول تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

منقول و غیر منقول تاریخی در فهرست آثار ملی و

 .4تعیین و آزاد سازی حریم آثار ملی غیر منقول

دستی و گردشگری

5

نمایش آثار تاریخی و فرهنگی ( .2 )17021370000فروش بلیط اماکن فرهنگی  -تاریخی
 .3ارائه راهنمای صوتی موزه ها و اماکن فرهنگی،تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

 .1صدور پروانه مجموعه داری

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

6

نظارت بر اموال مجموعه داران و دستگاه های
اجرایی ()17021371000

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

 .1نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه های سازمان میراث

دستی و گردشگری

فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
 .2استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

7

نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی
()17021372000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

 .5مستندنگاری و ساماندهی اطالعاتی عمومی و تخصصی موزه ها
 .1برپایی نمایشگاههای داخلی و بین المللی گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

نظارت و برگزاری نمایشگاه ها  ،جشنواره ها و

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

 .3خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم
 .4تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

 .3تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و مجموعه داران
 .4حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

 .2مستندنگاری اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاه ها

8

 .2برگزاری جشنواره ها ،نشست ها و همایش های گردشگری

همایش های سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ()17061373000

 .3صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی

نظارت و برگزاری نمایشگاه ها  ،جشنواره ها و
8

همایش های سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ()17061373000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

 .4صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

دستی

55

دستی و گردشگری

 .1صدور و تمدید پروانه تولیدکارگاهی صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

 .2درجه بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه های تولیدات صنایع دستی

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

9

حمایت و نظارت برکارگاه های تولید صنایع دستی
()13041374000

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

55

دستی و گردشگری

 .6صدور و تمدید جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.1صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران صنایع

دستی و گردشگری

دستی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری

10

حمایت و نظارت بر تولید انفرادی صنایع دستی
()13041376000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

 .2نظارت بر پروانه انفرادی صنایع دستی
 .3حمایت بیمه ای از هنرمندان ،استادکاران و فعاالن صنایع دستی
 .1اعطای تسهیالت و یارانه به پروژه های گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

 .4نظارت بر کارگاه های تولیدی صنایع دستی
 .5حمایت مالی و مشاوره ای تجهیز کارگاههای صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

 .3حمایت بیمه ای از کارگاه های صنایع دستی

 .2اعطای تسهیالت به کارگاه های تولیدی صنایع دستی

دستی و گردشگری

11

اعطای تسهیالت میراث فرهنگی  ،صنایع دستی

55

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

 .3اعطای تسهیالت و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه های تاریخی به

دستی و گردشگری

بخش خصوصی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55
55
55

دستی و گردشگری

11

اعطای تسهیالت میراث فرهنگی  ،صنایع دستی

 .4اعطای تسهیالت و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه ها ملی و

وگردشگری به متقاضیان ()17021377000

جهانی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

 .5اعطاء کمک های فنی و اعتباری به مالکین و بهره برداران آثار

دستی و گردشگری

فرهنگی تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

 .6اعطای تسهیالت مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش

دستی و گردشگری

خصوصی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

 .7اعطای اعتبارات زیر ساختی به تاسیسات گردشگری

12

صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد اصالح و یا

تکمیل تاسیسات گردشگری ( .2 )17061378000صدور مجوز و نظارت بر ایجاد ،اصالح و یا تکمیل تاسیسات
گردشگری
حمایت از تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث

13

فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
ا()17021379000

14

صدور موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری
()17061380000

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

 .1صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

 .1رتبه بندی مجامع و تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی
 ،صنایع دستی و گردشگری
.2آموزش و توانمند سازی تشکلهای مردم نهاد در زمینه گردشگری،
میراث فرهنگی و صنایع دستی
 .1صدور موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری
 .2حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت های تاسیسات گردشگری
.1

دستی و گردشگری
15

حفظ و احیاء بناها ،بافت ها و محوطه های تاریخی
()17022177000

حفاظت ،مرمت و احیاء بناها ،بافت ها و محوطه های تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55
55
55

15

حفظ و احیاء بناها ،بافت ها و محوطه های تاریخی

.2

راهبری حفاظت ،مرمت و احیاء بناهای مهم تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.3

مراقبت (حفاظت فیزیکی) از بناها ،محوطه ها و بافت های

دستی و گردشگری

فرهنگی و تاریخی

دستی و گردشگری

()17022177000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.1

دستی و گردشگری

اشیاء فرهنگی تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55
55

16

ارائه مجوزها و نظارت بر نقل و انتقال اشیاء
فرهنگی تاریخی ()17062178000

دستی و گردشگری

صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی

اشیاء فرهنگی تاریخی
.3

صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال امانی درون سازمانی

اشیاء فرهنگی تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.4

دستی و گردشگری

فرهنگی تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

.2

صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال قطعی درون سازمانی

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

17

18

صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال امانی برون سازمانی اشیاء

بررسی و نظارت بر کسری اموال امنای اموال و
سرقت اموال فرهنگی تاریخی ()17022179000
صدور پروانه تجارت اموال فرهنگی تاریخی منقول

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.1

55

دستی و گردشگری

موزه ها و اکو موزه ها)

مجاز ()17022180000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

19

حفظ  ،احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و
فرهنگی ()17022181000

.2
.3

نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها (کاخ موزه ها ،سایت

مرمت اموال منقول فرهنگی،تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)
حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی،تاریخی(بخش دولتی

و خصوصی)

19

55

حفظ  ،احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و
فرهنگی ()17022181000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.4

دستی و گردشگری

فرهنگی،تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

20

ارائه مجوز تاسیس موزه های دولتی و خصوصی
()17062182000

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

21

شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع
دستی ()13042183000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55
55

22

اعطای نشان مرغوبیت محصوالت صنایع دستی
()13042184000
اطالع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت های

23

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
()17062185000

24

طراحی و نمونه سازی صنایع دستی
()13042186000
ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی ،صنایع

25

دستی و توسعه گردشگری (تبلیغ و ترویج)

دستی و گردشگری

()17022187000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری

دستی و گردشگری

26

()13072188000

.1

حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاههای حفاظت و مرمت اموال

صدور مجوز تاسیس موزه های تخصصی دستگاههای اجرایی

.2

صدور مجوز تاسیس موزه خصوصی

.1

صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی

.2

تایید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی

.3

ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه

55

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.1

دستی و گردشگری

گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

.2

ارائه مدرک جامع دوره های تخصصی گردشگری

.3

اصالح و تغییر مجوز آموزشگاه های تخصصی گردشگری

آموزش های تخصصی میراث فرهنگی ،صنایع

.4

صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه شاغلین

دستی و گردشگری ()18082189000

صنایع دستی

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

27

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55
55

.5

صدور کارت مربیگری صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.6

صدور گواهی نامه آموزش تخصصی برای شاغلین صنایع

دستی و گردشگری

دستی

دستی و گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.7

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی موزه و موزه داری
پاسخ به استعالمات در خصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.1

55

دستی و گردشگری

طبیعی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.2

دستی و گردشگری

جهانی

55

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55
55

صدور و تمدید مجوز اجرای دوره های آموزشی تخصصی

دستی و گردشگری

28

پاسخ به استعالمات در محدوده عرصه و حریم پایگاه ها ملی و
پاسخ به استعالمات قانونی در خصوص ضوابط حفاظتی و

پاسخ به استعالمات دستگاه ها در حوزه میراث

.3

فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری

احیایی  -عرصه ها و حرائم آثار تاریخی ،فرهنگی و بافت های تاریخی،

()17022190000

محوطه باستانی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.4

دستی و گردشگری

گردشگری

پاسخ به استعالمات در خصوص تاسیسات و موسسات

()17022190000

55

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.5

دستی و گردشگری

میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری

29

رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ()17062191000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55
55

.1

حمایت از بسته بندی محصوالت صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.2

صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع

دستی و گردشگری

دستی

دستی و گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری

30

حمایت از عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی .3
()13072192000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55
55

55

55

دستی
.4

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.5

صدور جواز تاسیس ،و پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع

دستی و گردشگری

دستی

دستی و گردشگری

دستی و گردشگری

31

حفظ و نگهداری رشته های صنایع دستی در حال
منسوخ شدن یا منسوخ شده ()17022193000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.1

دستی و گردشگری

جهانی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

صور مجوز ایجاد ،اصالح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع

صور مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

پاسخ به استعالم های تخصصی تشکل های مردم نهاد در حوزه

32

شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی

شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح

.2

حفاظت و مرمت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.3

شناسایی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح

دستی و گردشگری

ملی

دستی و گردشگری

ملی و جهانی ()17022194000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

33

راه اندازی خانه های صنایع دستی
()17022195000

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

34

استاندارد سازی رشته ها و فضاهای کارگاهی
صنایع دستی ()17022196000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری

55

35

55

.1

استاندارد سازی رشته های صنایع دستی

.2

استاندارد سازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی

.1

صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی

.2

صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شان اثر

.3

صدور مجوز مطالعات باستان شناسی

موسسات مدیریت ،مرمت و احیاء آثار فرهنگی و .4
تاریخی ()17062197000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

.2

راه اندازی خانه های خالق صنایع دستی

ارائه مجوزهای مطالعات باستان شناسی و فعالیت

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

.1

راه اندازی خانه های سنتی صنایع دستی

دستی و گردشگری

.5

صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذاری شده
صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه

فرهنگی و تاریخی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.6

دستی و گردشگری

ابنیه فرهنگی و تاریخی

صدور مجوز فعالیت کارگاه ها و موسسات مرمت محوطه ها و

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.7

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی

55

دستی و گردشگری

.1
انعقاد و اجرای تعهدات مشترک بین المللی
36

جمهوری اسالمی ایران در حوزه گردشگری
()13072198000

صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات مشاوره در حوزه مرمت

انعقاد یادداشت تفاهم همکاری های مشترک گردشگری

انعقاد و اجرای تعهدات مشترک بین المللی

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

دستی و گردشگری

36

()13072198000

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

جمهوری اسالمی ایران در حوزه گردشگری

دستی و گردشگری

55

.1

درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

.2

صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات

دستی و گردشگری

گردشگری

دستی و گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55
55

دستی و گردشگری

37

نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری و صدور

.3

مجوزهای مربوطه ()17062199000

گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

تاسیسات گردشگری
.5

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

دستی و گردشگری
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع

55

38

نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های حرفهای
گردشگری ()17062200000

دستی و گردشگری
ستاد وزارت ارتباطات و فناوری

56

اطالعات

ردیف عنوان خدمت (شناسه)

ستاد وزارت ارتباطات و فناوری
56

.1
.2

نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق

نظارت بر تاسیسات گردشگری
صدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری
نظارت بر فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری
ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

اطالعات
ستاد وزارت ارتباطات و فناوری

56

صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تاسیسات

.4

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

.3

توسعه و تعامل با سازمان های تخصصی منطقه در حوزه

گردشگری

وزارت میراث فرهنگی ،صنایع
55

.2

انعقاد برنامه اجرایی همکاری های مشترک گردشگری

عنوان زیر خدمت
اعطای تسهیالت طرح های فناورانه

اطالعات

پرداخت تسهیالت از محل وجوه اداره شده وزارت

ستاد وزارت ارتباطات و فناوری
56

اطالعات
ستاد وزارت ارتباطات و فناوری

56

اعطای تسهیالت طرح های نوپا

اطالعات

1

پرداخت تسهیالت از محل وجوه اداره شده وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات()13061382000

ستاد وزارت ارتباطات و فناوری
56

اعطای تسهیالت طرح های بازی های رایانه ای

اطالعات
ستاد وزارت ارتباطات و فناوری

56

اعطای تسهیالت طرح های سرمایه در گردش

اطالعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

57
57

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

اطالعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
57

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
57

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
57

-2جذب دانشجوی مقطع کارشناسی جهت کارآموزی در حوزه فاوا
1

آموزش و ترویج دانش فاوا ()13081383000

اطالعات

 -4انتشار مقاالت علمی حوزه فاوا

اطالعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

57
57

-1تائید نمونه محصوالت و خدمات فاوا

اطالعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات

-3حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی
حوزه فاوا

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
57

عنوان زیر خدمت
-1حمایت از همایش ها و مشارکت در برگزاری آنها در حوزه فاوا

اطالعات
اطالعات

اعطای تسهیالت طرح های موبایل

2

تست و تائید نمونه محصوالت و خدمات
فاوا()13061384000

 -2تست محصوالت و خدمات فاوا

2

تست و تائید نمونه محصوالت و خدمات
فاوا()13061384000

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
57

 -3ارائه زیرساخت آزمایشگاهی حوزه فاوا

اطالعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

57

اطالعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری

3

ارائه خدمات کتابخانه ای حوزه فاوا
()13081995000

 -1جستجوی منابع علمی حوزه فاوا
-2ارائه اسناد و منابع علمی حوزه فاوا بصورت امانی

57

اطالعات

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

-1صدور انواع ضمانتنامه ریالی

58

پست بانک ایران

-2گشایش اعتباراسنادی ارزی

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

-6وصول بروات اسنادی ارزی

58

پست بانک ایران

-7دریافت و ارسال حواله های ارزی از طریق بانکهای داخل و خارج

58

پست بانک ایران

-1موبایل بانک

58

پست بانک ایران

-2اینترنت بانک

58

پست بانک ایران

-3تسهیالت بانکی ریالی

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

پست بانک ایران
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

ارائه خدمات تسهیالت و تعهدات بانکی براساس
1

آخرین خدمات معرفی شده از سوی بانک

عنوان زیر خدمت

-3تخصیص خطوط اعتباری تسهیالت کوتاه مدت ارزی ( ریفاینانس )

مرکزی ج.ا.ا به صورت ریالی و

-4قبول و وصول چک ارزی

ارزی()13011387000

-5افتتاح حسابهای ارزی ( پس انداز و جاری)

ارائه خدمات نظام پرداخت و دریافت براساس -4تلفن بانک
2

آخرین خدمات معرفی شده از سوی بانک

 -5کارت هدیه و بن کارت  -کارت خودپرداز

مرکزی ج.ا.ا در دو بخش ریالی و

-6ضمانتهای بانکی ریالی

ارزی()13011388000

-7وب کیوسک  -دستگاه خود پرداز
-8قبول چک

مرکزی ج.ا.ا در دو بخش ریالی و
ارزی()13011388000
58

پست بانک ایران

-9سرویس حوالجات الکترونیکی ( ساتنا و پایا )

58

پست بانک ایران

-10افتتاح انواع حساب های ریالی

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

-1موبایل بانک

58

پست بانک ایران

-2اینترنت بانک

58

پست بانک ایران

-3تسهیالت بانکی ریالی

58

پست بانک ایران

-4دریافت و ارسال حواله ارزی

58

پست بانک ایران

-5تلفن بانک

58

پست بانک ایران

-6کارت هدیه و بن کارت  -کارت خودپرداز

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

58

پست بانک ایران

-10قبول چک

58

پست بانک ایران

-11بروات اسناد ارزی

58

پست بانک ایران

-12خطوط اعتباری

58

پست بانک ایران

-13سرویس حوالجات الکترونیکی ( ساتنا و پایا )

58

پست بانک ایران

-13افتتاح انواع حساب های ریالی و ارزی

58

پست بانک ایران

-14گشایش اعتبار اسنادی ارزی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

رادیویی

3

4

5

عاملیت فروش و ارائه محصوالت و خدمات
اشخاص حقوقی به روستائیان()13011389000
ارائه خدمات خرده بانکداری

-1ارائه کلیه خدمات بانکی ریالی و ارزی مصوب بانک مرکزی در

روستایی()13011390000

دفاتر خدمات شهری و رستایی

عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و
شرکتهای تابعه()13011391000

-7ضمانت های بانکی ریالی
-8قبول و وصول چک ارزی
-9وب کیوسک  -دستگاه خود پرداز

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

رادیویی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59
59

.1

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی

صدور گواهی تایید نمونه و مجوز ثبت سفارش و
1

59

رادیویی

.2

رادیویی
2

رادیویی
رادیویی
رادیویی
رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

.3

صدور گواهی نامه تایید نمونه تجهیزات حوزه رادیویی ،ارتباطی

رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

فناوری اطالعات

اطالعات برای تصویب در سازمان ملی استاندارد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

.2

صدور مجوز ترخیص تجهیزات حوزه رادیویی ،ارتباطی و

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

فناوری اطالعات

.1

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

صدور مجوز ثبت سفارش تجهیزات حوزه رادیویی ،ارتباطی و

و فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

ترخیص تجهیزات حوزه رادیویی ،ارتباطی و
فناوری اطالعات ()13061392000

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

عنوان زیر خدمت

رادیویی

3

تدوین و پیشنهاد استانداردهای حوزه ارتباطات و فناوری
تدوین و پیشنهاد مقررات حاکم بر پروانه های صادره توسط

تدوین و ابالغ مقررات و نرخ های تعرفه خدمات در سازمان به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
حوزه سرویس های رادیویی ،ارتباطی ،فناوری
تدوین و پیشنهاد نرخ های تعرفه خدمات پستی ،ارتباطی و
.3
اطالعات و پستی ()13061393000
فناوری اطالعات برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
.4

تدوین ضوابط فنی و مقررات استفاده از طیف امواج رادیویی

.1

رفع تداخالت ملی و بین المللی

نظارت بر فضای فرکانسی کشور ( .2 )13061394000بازرسی و پایش طیف رادیویی
 .3رسیدگی به شکایات ناشی از تشعشعات

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59
59

رادیویی

59

4

نظارت بر خدمات ارتباطی ،فناوری اطالعات و

 .2ارزیابی و رتبه بندی دارندگان پروانه های ارائه خدمات پستی،

پستی ()13061395000

ارتباطی و فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

 .3رسیدگی به شکایات کاربران نهایی حوزه ارتباطات و فناوری

رادیویی

اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

.1

رادیویی

صدور اعتبارنامه آزمایشگاه های داخلی برای تایید
5

نمونه تجهیزات حوزه رادیویی ،ارتباطی و فناوری
اطالعات ()13061396000

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

 .1صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی -بی سیم

رادیویی

اختصاصی ()PMR

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

 .2صدور پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

 .3صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی -سیستم فراخوان

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

 .4صدور پروانه تولید و ساخت ماهواره

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

 .5صدور پروانه بهره برداری از شبکه ترانک عمومی

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

 .6صدور پروانه ارائه خدمات باند شهروند

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

نظارت و اعمال مقررات در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

 .7صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی ترانک اختصاصی

رادیویی

6

صدور پروانه/مجوز خدمات رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

 .8صدور پروانه ارائه خدمات تولید و فروش تجهیزات رادیویی

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59
59

رادیویی

()13061397000

 .10صدور پروانه ارائه خدمات ورود ،خرید و فروش تجهیزات رادیویی
 .11صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی نقطه به چند نقطه
 .12صدور پروانه بهره برداری از ایستگاه رادیویی شناور
 .13صدور پروانه بهره برداری از ایستگاه زمینی ماهواره
.14صدور پروانه بهره برداری از شبکه رادیویی ناوبری دریایی
.15صدور پروانه بهره برداری از شبکه رادیویی ناوبری زمینی
.16صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی نقطه به نقطه
.17صدور پروانه بهره برداری از شبکه رادیویی ناوبری هوانوردی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

 .18صدور پروانه بهره برداری از شبکه رادیویی حلقه محلی بی سیم

رادیویی

( )WLL

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

6

صدور پروانه/مجوز خدمات رادیویی

 .9صدور پروانه بهره برداری از سرویس رادیوآماتوری

رادیویی

 .1صدور مجوز استفاده از کدهای خدماتی

59

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

 . 2صدور پروانه ارائه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی

رادیویی

ماهواره ای ()GMPCS

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

.3صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59
59

.4صدور پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت ()FWA

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

.5صدور پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات

رادیویی

ماهواره ای ()SAP

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

 .6صدور پروانه ارائه خدمات تلفن همراه

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59
59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

.8صدور مجوز فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل

رادیویی

کشور

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59
59

.7صدور پروانه ارائه خدمات پستی

رادیویی

7

صدور پروانه /مجوز خدمات ارتباطی ،فناوری
اطالعات و پستی ()13061398000

.9صدور پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ()MVNO
.10صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ()FCP
.11صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابت ()Servco.
.12صدور پروانه شبکه علمی کشور

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

.13صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های انتقال داده نوری و

رادیویی

دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری ()FTTx

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

.14صدور پروانه خدمات مرکز تماس ()Contact Center

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

59
59

 .15واگذاری شماره

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

.16صدور پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه بی سیم برای ارایه خدمات

رادیویی

عمده فروشی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59
59

رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

.1

رادیویی

صاحب خط تلفن

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
59

.17صدور تاییدیه فعالیت شرکت های پست سریع

رادیویی

8

پاسخ به استعالمات هویت کاربران سرویس های

.2

ارتباطی (شاهکار) ()13061917000

حقیقی

پاسخگویی به استعالم تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی
پاسخگویی به استعالم تعداد خطوط تلفن همراه اشخاص

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

.3

59

رادیویی

ارتباطی در خصوص هویت متقاضیان/کاربران حقیقی و حقوقی

60

سازمان فناوری اطالعات

60

سازمان فناوری اطالعات

60

سازمان فناوری اطالعات

60

سازمان فناوری اطالعات

60

سازمان فناوری اطالعات

پاسخگویی به استعالم دارندگان پروانه ارائه سرویس های
سازمان فناوری اطالعات ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

2

3

تدوین استانداردها و ضوابط فنیاجرایی فناوری
اطالعات()13061400000
صدور گواهی فعالیت آزمایشگاه ها در حوزه ارزیابی
محصوالت و خدمات فناوری
اطالعات()13061401000
مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت
الکترونیکی()13061402000

عنوان زیر خدمت

مدیریت و راهبری فنی تبادل اطالعات و
4

استعالمات بین دستگاههای اجرایی(مرکز ملی

60

سازمان فناوری اطالعات

60

سازمان فناوری اطالعات

5

60

سازمان فناوری اطالعات

6

60

سازمان فناوری اطالعات

7

60

سازمان فناوری اطالعات

8

60

سازمان فناوری اطالعات

9

60

سازمان فناوری اطالعات

10

60

سازمان فناوری اطالعات

11

60

سازمان فناوری اطالعات

12

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -1ارائه پهنای باند اینترنت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -2ارائه پهنای باند ابر انتقال

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -3ارائه پهنای باند داده داخلی ()NIN

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -4ارائه شبکه اختصاصی مجازی ()VPN

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -5ارائه پهنای باند  IXPداخلی

تبادل اطالعات) ()13061709000
فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت
الکترونیک و همراه ()13091710000
امداد و هماهنگی عملیات رایانهای
()13061711000
پایش شاخص های زیرساختی فناوری اطالعات و
ارتباطات ()13061712000
فراهم کردن و توسعه زیرساختهای دسترسی
آزاد به اطالعات ()13091713000
ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا
()13061714000
مدیریت و راهبری فنی مراکز داده دولت
()13061715000
تأمین خدمات کارپوشه ملی ایرانیان
()13091716000
مدیریت و راهبری شبکه ملی اطالعات
()13061717000
شرکت ارتباطات زیرساخت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

ارائه خدمات پهنای باند ()13062488000

عنوان زیر خدمت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -8ارائه کانال پایه اختصاصی داخلی

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -9ترانزیت ظرفیت بین الملل

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -10ارائه پهنای باند  MPLSبین الملل

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -11ترانزیت IPبین الملل

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -12ارائه ارتباط ماهواره ای VSAT

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -13ارائه ترانسپوندر ماهواره ای

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -1اجازه استفاده از فضای دکل ارتباطی

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -2اجازه بهره برداری از برق شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -3اجازه تردد از جاده اختصاصی شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -4اجازه استفاده از فضای خام شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

زیرساخت
 -9اجازه استفاده از اتصال فیزیکی ( )cross connectionشرکت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -1اتصال به ابر سوئیچ بین الملل صادره VOIP -

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -2اتصال به ابر سوئیچ بین الملل صادره OXO -

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -3اتصال به ابر سوئیچ بین الملل صادره OO -

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -4اتصال به ابر سوئیچ بین الملل وارده

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -6ارائه لینک نقطه به نقطه اختصاصی داخلی
1

2

ارائه خدمات پهنای باند ()13062488000

ارائه خدمات جانبی زیرساخت
ارتباطی()13061406000

 -7ارائه لینک نقطه به نقطه اختصاصی بین الملل

 -5اجازه استفاده از تارتاریک
 -6اجازه استفاده از هم مکانی ()colocation
 -7نگهداری تجهیزات ارتباطی بین الملل
 -8اجازه استفاده از اتصال فیزیکی (کابل رابط) شرکت ارتباطات

3

ارائه زیرساختهای برقراری مکالمه
()13062489000

 -5اتصال به ابر سوئیچ بین شهری

3

ارائه زیرساختهای برقراری مکالمه
()13062489000

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -7ارائه خط تلکس صادره

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -8ارائه شبکه هوشمند سراسری ()IN

61

شرکت ارتباطات زیرساخت

 -9ارائه لینک کدهای خدماتی

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

 -6ارائه خط تلکس وارده

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
پست عادی
1

ارائه خدمات پایه پستی ()13062454000

پست سفارشی
پست امانت
پست پیشتاز
پست ویژه
بیمه مرسوالت پستی با ارزش اظهار شده
ارائه خدمات اسناد و مدارک مفقودی (پست یافته)
پست مستقیم

2

ارائه خدمات نوین پستی ()13062455000

2
62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

62

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران

ارائه خدمات نوین پستی ()13062455000
ارسال کارت پستال
پست جواب قبول
پست بار
ایجاد صندوق پست الکترونیک ملی
ارائه خدمات پستی تجارت الکترونیک
ارائه تمبر شخصی

3

ارائه خدمات تمبر ()17021418000
ارائه تمبر یادبود
صدور گواهی کدپستی ده رقمی

4

ارائه خدمات کد پستی ()13061419000
پاسخ به استعالم کدپستی

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه
63

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

اجاره زمین و مستحدثات منطقه ویژه اقتصادی
پیام()13051420000

عنوان زیر خدمت

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه
63

اقتصادی پیام

ارائه خدمات امورگمرکی( انبارداری ،تخلیه و
2

بارگیری) در منطقه ویژه اقتصادی پیام
()13011421000

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه
63

-1تخلیه و بارگیری و هندلینگ در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

 -2سوخت رسانی در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام

3

ارائه خدمات فرودگاهی در منطقه ویژه اقتصادی
پیام ()13051423000

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه
63
63

 -4پارک در آشیانه و فضای باز منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

-5اجاره فضا و ابنیه به شرکت های طرف قرارداد در منطقه ویژه

اقتصادی پیام

اقتصادی پیام

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه
63

-1نشست و برخاست هواپیما و هلیکوپتر در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

 TOUCH &GO -2در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

 -3خدمات ایمنی و آتش نشانی در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام

4

ارائه خدمات هوانوردی در منطقه ویژه اقتصادی
پیام ()13051424000

-3هواشناسی در منطقه ویژه اقتصادی پیام
 LIGHTING -4در منطقه ویژه اقتصادی پیام
-5تلکس(  )FLIGHT PLANدر منطقه ویژه اقتصادی پیام

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه
63

 High Approach -6در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

 -1صدور پروانه احداث بنا در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

63

 -2صدور پروانه پایان کار در منطقه ویژه اقتصادی پیام
5

پایان کار و بهره برداری در منطقه ویژه اقتصادی

اقتصادی پیام

 -3صدور مجوز سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام

پیام ()13051425000

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه
63

صدور پروانه سرمایه گذاری ،فعالیت ،احداث بنا،

 -4صدور مجوز فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اقتصادی پیام
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه

 -5صدور مجوز پروانه بهره برداری در منطقه ویژه اقتصادی پیام

63

اقتصادی پیام

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

2

64

سازمان بنادر و دریانوردی

3

64

سازمان بنادر و دریانوردی

4

64

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
ارائه مجوزهای مرتبط با تجهیزات رادیویی در
1

ایستگاههای
ساحلی()13051426000

5

عنوان زیر خدمت
.1صدورگواهینامه رادیوئی ایستگاههای ساحلی
.2صدور مجوزهای بهره برداری از تجهیزات رادیویی شناور ()SRL

پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی(حفظ محیط
زیست دریایی)()14061427000
صدور گواهینامه های مهارت ،شایستگی و
شناسنامه دریانوردی()18051428000
صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی
دریانوردی()18081429000
ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج
شناورها()13051431000

 .1ورود شناور

64

سازمان بنادر و دریانوردی

5

ارائه خدمات مرتبط با ورود و خروج
شناورها()13051431000

 .2خروج شناور

64

سازمان بنادر و دریانوردی

6

ارائه خدمات جانبی شناور()13052073000

64

سازمان بنادر و دریانوردی

7

ارایه خدمات ثبت شناور()13052074000

64

سازمان بنادر و دریانوردی

8

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .1نصب و استقرار عالئم کمک ناوبری

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .2جستجو و نجات دریایی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .3هیدرو گرافی و الیروبی اسکله و آبراهها

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .6انتشار اعالمیههای دریایی و هواشناسی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .7ایجاد بستر مانیتورینگ و ردیابی شناورها()LRIT SAT, AIS

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

صدورگواهینامه های دریایی
شناور()13052075000
.1صدور مجوز کارگاه کشتی سازی

9

ارائه مجوزهای مرتبط با ساخت

 .2صدور مجوز کارگاه تعمیر و خدمات پس از فروش تجهیزات ایمنی

شناور()13012076000

شناور
.3صدور مجوز ساخت شناور

10

11

تخلیه ،بارگیری  ،انبارش کاال و کانتینر از

.1تخلیه کاال از شناور

شناورها()13052077000

.2بارگیری کاال به شناور

حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی()13052078000

 .4ارایه گزارشات تحلیلی سوانح دریایی
 .5ارایه خدمات مخابرات دریایی (ناوتکس ،پخش پیامهای ایمنی)

 .8تعیین و ایجاد مسیرهای دریانوردی ()TSS
12

ارائه مجوزهای پزشکی

 .1صدور مجوز به پزشکان معتمد دریانوردی

دریانوردان()16062079000

.2صدور گواهینامه سالمت پزشکی دریانوردان
 .1صدور مجوز فعالیت های اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی و  ...در
مناطق ویژه بندری

13

ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد
تجاری()13012080000

 .2صدور مجوز ورود ،بهره برداری و خروج وسایل نقلیه ،تجهیزات و
64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

ویژه بندری
 .5صدور پروانه اشتغال و بکارگیری اتباع خارجی در مناطق ویژه

64

سازمان بنادر و دریانوردی

بندری

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .6صدور مجوز سرمایه گذاری در مناطق بندری

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .7صدور مجوزفعالیت شرکتهای کارگزاری دریایی و بندری

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

.1نظارت یکپارچه بر مناطق ساحلی کشور ()ICZM

64

سازمان بنادر و دریانوردی

.2صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه ها و تأسیسات دریایی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .4انتشار مستمر مشخصه های دریایی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .5پیش بینی امواج دریا جهت ناوبری در سواحل و آبراهها

64

سازمان بنادر و دریانوردی

 .6ارائه اطالعات مکانی سواحل و بنادر ()GIS

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

ماشین آالت در مناطق ویژه بندری
 .3صدور مجوز بکارگیری و استفاده از کاالهای مصرفی ،مواد اولیه و
13

14

ارائه مجوز در مناطق عادی و ویژه بندری و آزاد
تجاری()13012080000

ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه
بندری()13012081000

ماشین آالت خط تولید در مناطق ویژه بندری
 .4شماره گذاری وسایل نقلیه ،تجهیزات و ماشین آالت در مناطق

 .1تایید بیمه بیکاری کارگران و کارکنان شاغل در کارگاه های بخش
خصوصی در مناطق ویژه بندری
 .2رسیدگی و حل اختالف کارگر و کارفرما در مناطق ویژه بندری

 .3تدوین ضوابط و آیین نامه های مرتبط با ساخت و سازهای ساحلی
15

16

نظارت و پایش سواحل()13052082000

و دریایی

رسیدگی به مشکالت و درخواستهای مرتبط با امور
دریایی و کشتیرانی()13052083000
 .1اعطاء تسهیالت بانکی به شناور

17

ارائه تسهیالت حمایتی سازمان
بنادر()13052084000

 .2اعطاء تسهیالت بانکی به شرکتهای دریایی و بندری

17

ارائه تسهیالت حمایتی سازمان
بنادر()13052084000

 .3اعطاء تسهیالت حمایتی به دانشجویان و پژوهشگران در حوزه بنادر

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

64

سازمان بنادر و دریانوردی

65

سازمان هواشناسی کشور

65

سازمان هواشناسی کشور

65

سازمان هواشناسی کشور

65

سازمان هواشناسی کشور

هیدرولوژی ،اقتصادی و اجتماعی

65

سازمان هواشناسی کشور

پیش بینی هواشناسی آب شناسی

65

سازمان هواشناسی کشور

پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک

65

سازمان هواشناسی کشور

65

سازمان هواشناسی کشور

65

سازمان هواشناسی کشور

ارائه آمار و اطالعات حاصل از تحلیل داده های هواشناسی

65

سازمان هواشناسی کشور

پیش بینی هواشناسی جاده ای

65

سازمان هواشناسی کشور

پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی

65

سازمان هواشناسی کشور

اطالع رسانی وضع آب و هوا

66

وزارت نیرو

66

وزارت نیرو

66

وزارت نیرو

و دریانوردی
18
19

تعیین تعرفه های دریایی و
بندری()13052085000
ارائه خدمات اطالع رسانی حوزه بنادر و

 .1ارائه اطالعات سفرهای دریایی

دریانوردی()13052086000

 .2ارائه اطالعات دریایی و بندری
سازمان هواشناسی کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت
ارائه گزارش های اقلیم شناسی خشکسالی
ارائه گزارش های اقلیم شناسی در حوزه های هواشناسی ،کشاورزی،

1

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی
()13011439000

پیش بینی هواشناسی هوانوردی
پیش بینی هواشناسی کشاورزی

وزارت نیرو
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
تولید ،بروزنمایی و اشتراک گذاری اطالعات مکانی
1

در قالب سامانه جامع اطالعات مکان
محور()13031442000

عنوان زیر خدمت

ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق در

66

وزارت نیرو

2

66

وزارت نیرو

3

66

وزارت نیرو

4

66

وزارت نیرو

5

66

وزارت نیرو

6

66

وزارت نیرو

7

 .4صدور پروانه صالحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه ها

66

وزارت نیرو

8

 .5صدور پروانه خرده فروشی برق

66

وزارت نیرو

9

.6صدور پروانه توزیع نیروی برق

66

وزارت نیرو

10

 .7صدور پروانه صادرات و واردات برق

66

وزارت نیرو

11

.8صدور پروانه مرکز توسعه تولید پراکنده

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

 -1صدور پروانه حفر چاه جدید

67

مدیریت منابع آب ایران

 -2تجدید مجوزهای حفر چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -3صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

-4صدور مجوز نصب منصوبات چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -5صدور مجوز اصالح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -6صدور مجوز کفشکنی چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -7صدور پروانه حفر چاه به جای قنات

67

مدیریت منابع آب ایران

 -8صدور مجوز الیروبی چاه

کشور()13031443000
حمایت از اختراعات و نوآوریهای حوزه آب و
برق()13081444000
.1صدور پروانه احداث نیروگاه های بزرگ (متصل به شبکه باالتر از 63
کیلوولت)
.2صدور پروانه بهره برداری از نیروگاه های بزرگ (متصل به شبکه
باالتر از  63کیلوولت)
.3صدور پروانه بهره برداری از نیروگاه های تولید پراکنده (متصل به
صدور پروانه های صنعت برق()13031834000

شبکه پایین تر از  63کیلوولت)

مدیریت منابع آب ایران
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

 -9صدور مجوز کفکنی ،الیروبی ،ادامه پیشکار ،بغل بری ،پینهبرداری
67

مدیریت منابع آب ایران

قنات و ...

67

مدیریت منابع آب ایران

 -10صدور مجوز حفر گالری ،چاه کمکی ،برقوزنی و دوربرداری

67

مدیریت منابع آب ایران

-11صدور مجوز تغییر میزان بهرهبرداری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -12صدور مجوز ادامه حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -13صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -14صدور مجوز اصالح کروکی چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -15آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -16صدور پروانه بهرهبرداری از چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

 -19صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -20تغییر و اصالح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -21صدور اصالحیه پروانه بهرهبرداری از چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -22تمدید اعتبار پروانه بهرهبرداری از چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

پروانه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -24صدور پروانه المثنی بهرهبرداری از چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -25صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -26صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -27صدور پروانه صالحیت حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -28تجدید پروانه صالحیت حفاری چاه

1

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و
مصرف منابع آب زیرزمینی ()13021446000

 -17صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه
 -18صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر
زمینی

 -23رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاههای کشاورزی فاقد

 -29تخصیص و تحویل پالک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت
67

مدیریت منابع آب ایران

مفقودی و سرقت

67

مدیریت منابع آب ایران

 -30صدور پروانه صالحیت نظارت بر حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -31تجدید پروانه صالحیت نظارت بر حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -32تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب (شارژ کنتور)

67

مدیریت منابع آب ایران

 -33صدور مجوز توسعه چشمه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -1صدور پروانه بهرهبرداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی

67

مدیریت منابع آب ایران

آبی سطحی
 -3صدور مجوز اصالح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب

67

مدیریت منابع آب ایران

سطحی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -4صدور اصالحیه پروانه بهرهبرداری از آب سطحی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -5صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -6تمدید اعتبار پروانه بهرهبرداری از آبهای سطحی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -7صدور پروانه المثنی بهرهبرداری از آبهای سطحی

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب
-10صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب

67

مدیریت منابع آب ایران

سطحی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -11صدور مجوز بهره برداری از آب چشمه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -12صدور پروانه بهرهبرداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -2صدور مجوز تغییر نوع مصرف  /تغییر کاربری بهره برداری از منابع

2

ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی
سطحی ()13021447000

 -8صدور گواهینامه صالحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در
زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب
 -9صدور گواهینامه صالحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در

-13صدور مجوز تغییر و اصالح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب
سطحی

 -14صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی
67

مدیریت منابع آب ایران

پروری
 -1پاسخ به استعالم صالحیت دریافت فرآوردههای نفتی ذینفعان

67

مدیریت منابع آب ایران

صنعت آب

67

مدیریت منابع آب ایران

 -2پاسخ به استعالم تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -3پاسخ به استعالم اعتبار و مندرجات پروانه بهرهبرداری از منابع آبی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -4پاسخ به استعالم تامین منابع آب

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

نهادهای نظارتی ،اجرائی و قانونگذار

67

مدیریت منابع آب ایران

 -8پاسخ به استعالم وضعیت مشترکین صنعت آّب

67

مدیریت منابع آب ایران

از طریق پسابهای شهری و آبهای غیر متعارف

67

مدیریت منابع آب ایران

 -1نظارت بر عملکرد مشاوران گروههای گشت و بازرسی منابع آبی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -2نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاههای غیرمجاز

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

3

پاسخگویی به استعالمات حوزه صنعت آب کشور

 -5پاسخ به استعالم تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها ،مسیل ها و

()13091448000

انهار طبیعی
 -6پاسخ به استعالم حد حریم دریا
 -7پاسخ به استعالمات حوزه صنعت آب کشور به دستگاههای قضایی،

 -9پاسخ به استعالم تأمین آب متقاضیان شهری ،صنعتی و کشاورزی

 -3نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات
4

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب نیروگاههای برقآبی
کشور ()13011449000
 -4نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب
 -5نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب
 -6نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت
آب

5

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور
صیانت از منابع آبی()18081450000

67

مدیریت منابع آب ایران

 -1ارائه آمار و اطالعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -2ارائه اطالعات شرکتهای حفاری چاه آب

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

 -4تولید و ارائه آمار و اطالعات پایه ی منابع آب

67

مدیریت منابع آب ایران

 -5ارائه آمار و اطالعات نیروگاههای برقآبی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -1تایید صالحیت شرکتهای کنتورساز

67

مدیریت منابع آب ایران

برداران منابع آبی
 -3تایید صالحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره

67

مدیریت منابع آب ایران

برداری از منابع آبی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -4تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی

67

مدیریت منابع آب ایران

 -5تایید ادامه بهرهبرداری از چاههای موضوع ماده  5ق.ت.ع.آ

67

مدیریت منابع آب ایران

 -6تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری

67

مدیریت منابع آب ایران

 -7تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت) دستگاه حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

 -10تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاههای حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -11تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری

67

مدیریت منابع آب ایران

 -12تایید استقرار دستگاه حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -13تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه

67

مدیریت منابع آب ایران

 -14تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانهها

6

ارائه آمار و اطالعات صنعت آب کشور

 -3ارائه اطالعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی

()13091451000

(ممنوعیت دشتها)

 -2تایید صالحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره

7

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب

 -8تایید برداشت مصالح رودخانه ای

کشور()13012124000

 -9تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه

 -15تایید صالحیت مدیران عامل و مسئوالن فنی شرکتهای حفاری
67

مدیریت منابع آب ایران

چاه
 -1انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهرهبرداری(کشت موقت) از اراضی

67

مدیریت منابع آب ایران

بستر رودخانهها و مجاری آبی
 -2تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهرهبرداری(کشت موقت) از اراضی

67

مدیریت منابع آب ایران

بستر رودخانهها و مجاری آبی
 -3انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

مصالح
 -5رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده  3آیین نامه مربوط به

67

مدیریت منابع آب ایران

بستر و حریم رودخانه ها

67

مدیریت منابع آب ایران

 -1صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

12

67

مدیریت منابع آب ایران

13

8

9

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر
رودخانه ها و مجاری آبی()13022125000

خدمات امور مشترکین صنعت
آب()13022126000

تکثیر آبزیان
 -4انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران

 -2صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی
 -3اصالح صورتحساب بهره برداران منابع آبی
 -4صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی
 -5ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی

10

11

پاسخگوئی به شکایات صنعت آب
کشور()13092127000
تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت ،ضوابط،
استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب
کشور()13092128000
تهیه و انتشار تعرفه آب()13022129000
تدوین و ابالغ بخشنامه ها و شیوهنامههای صنعت
آب کشور()13092130000

67

مدیریت منابع آب ایران

67

مدیریت منابع آب ایران

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

14

15

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور
توسعه صنعت آب کشور()13092131000
صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی
پیرامون منابع و تاسیسات آبی()17062132000
مهندسی آب و فاضالب کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

عنوان زیر خدمت
-1واگذاری انشعاب آب

واگذاری انشعاب آب و فاضالب()15031452000
2

-2واگذاری انشعاب فاضالب
 1تغییر کاربری انشعاب آب

4

.2پاسخ به استعالم مالکیت انشعاب آب

5

.3تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضالب

6

.4تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضالب

7

.5تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب

8

.6تغییر قطر انشعاب آب

9

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و
فاضالب()15031453000

.7تفکیک کنتور آب

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و
فاضالب()15031453000

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

10

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

11

.9آزمایش کنتور آب

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

12

.10تعویض کنتور آب

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

13

.11نصب سیفون اضافی فاضالب

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

14

.12قطع موقت و وصل انشعاب آب

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

15

.13جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

16

 .14تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضالب

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

17

.15درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضالب

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

18

.16اعالم کارکرد کنتور آب

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

19

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

20

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

21

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

68

مهندسی آب و فاضالب کشور

22
23
24

.17مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و
فاضالب
.18فروش آب تانکری
رسیدگی و رفع مشکالت ناشی از حوادث آب و
فاضالب()15031946000
اطالع رسانی قطعی آب ()15031947000
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضالب
()15031948000
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و
فاضالب()15031949000

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69
69

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
نیروی برق

 .8تغییر مکان کنتور آب

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .1تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69
69

 .2تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .3تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع

نیروی برق

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69
69

نیروی برق
نیروی برق

توزیع نیروی برق

نیروی برق
نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69
69
69
69

شرکت های توزیع نیروی برق()13031465000

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

1

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین

 .5درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع
 .6مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .4صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق

 .7مشاهده سوابق پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 .8مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات
 .9خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .1درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکین شرکت های

نیروی برق

توزیع نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .2درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازهگیری انشعاب مشترکین

نیروی برق

شرکت های توزیع نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .3درخواست نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع

نیروی برق

نیروی برق

69
69

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .4درخواست جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع

نیروی برق

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .5درخواست جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع

نیروی برق

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .6درخواست اصالح اطالعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

2

ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت
های توزیع نیروی برق()13031466000

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69
69
69
69

69
69

 .8درخواست تغییر نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 .9درخواست آزمایش کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .10درخواست اصالح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع

نیروی برق

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .11درخواست قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع

نیروی برق

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .12درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع

نیروی برق

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .7درخواست اصالح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

 .13درخواست تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .14درخواست تقسیط انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی

نیروی برق

برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .1درخواست افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع

نیروی برق

نیروی برق

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .2درخواست کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع

نیروی برق

رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ
3

برق()13031467000

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69
69

مشترکین شرکت های توزیع نیروی

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .5درخواست واگذاری برق موقت از شرکت های توزیع نیروی نیروی

نیروی برق

برق
 .1ثبت خسارت وارده به شبکه برق

نیروی برق
نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

4

ارائه خدمات عمومی شرکت های توزیع
برق()13031977000

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق

69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق

 .3ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق

 .1درخواست رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .2ثبت سرقت برق

 .4درخواست رفع حریم برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .4درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .3درخواست انشعاب آمپری از شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

نیروی برق

5

ایمن سازی تاسیسات برق()13031978000

 .2درخواست مجوز کار پیمانکاران ایمنی برق
 .3مشاهده سوابق پیمانکاران ایمنی برق
 .1درخواست احداث مولد مقیاس کوچک

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .2دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

6

ارائه خدمات انرژی های تولید پراکنده
برق()13031979000

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق

 .6درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .1درخواست خاموشی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .2مشاهده برنامه خاموشیهای از پیش تعیین شده برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .3دریافت گزارش خاموشیهای برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69
69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .4درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

نیروی برق

 .4درخواست نصب مولد خورشیدی
 .5دریافت صورتحساب مولد خورشیدی

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .3درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک

7

ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکالت فنی برق
()13031980000

 .5درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق
 .6درخواست رفع خاموشی معابر
 .7استعالم شبکه برق موجود توسط سازمانها و ادارات دولتی

69

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .8مشاهده برنامه زمانبندی بازدید از سیستمهای مخابراتی شبکه

نیروی برق

توزیع برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .9درخواست بازدید یا تعمیر سیستمهای مخابراتی شبکه توزیع برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .1مشاهده گزارشات آماری برق

نیروی برق

8

ارائه گزارشات آماری شرکت های توزیع نیروی
برق()13031981000

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69
69

69
69
69
69

 .3درخواست گزارش برآورد انرژی و بار

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .1درخواست مشاهده برنامه زمانبندی کالیبراسیون دوره ای شرکت

نیروی برق

های توزیع برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

نیروی برق

9

ارائه اطالعات پروژه های شرکت های توزیع نیروی  .2درخواست مشاهده پروژههای ابالغ شده شرکت های توزیع نیروی
برق()13031982000

برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .3درخواست مشاهده گزارش نظارت بر پروژههای شرکت های توزیع

نیروی برق

نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .1ثبت نیاز تحقیقاتی صنعت برق در حیطه فعالیت شرکت های توزیع

نیروی برق

برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .2مشاهده فهرست اولویتها و پروژه های تحقیقاتی شرکت های

نیروی برق

توزیع برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

 .3حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی شرکت های توزیع نیروی

نیروی برق

برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .2درخواست اطالعات آماری برق

 .4ثبت مقاله در کنفرانسهای حوزه برق

نیروی برق

ارائه تسهیالت حمایتی شرکت های توزیع نیروی
10

برق به تحقیقات ،مقاالت و کتابهای
مرتبط()13081983000

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

نیروی برق

ارائه تسهیالت حمایتی شرکت های توزیع نیروی
10

مرتبط()13081983000

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

برق به تحقیقات ،مقاالت و کتابهای

نیروی برق
نیروی برق

 .8درخواست خدمات کتابخانه ای از شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .9درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی از شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69
69

 .1ارائه دوره های آموزشی مرتبط با شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
نیروی برق

11

برگزاری آموزشهای مرتبط با توزیع و انتقال
برق()18051984000

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

نیروی برق

 .1ثبت نام شرکت های واجد شرایط پیمانکاری حوزه برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .2ثبت اطالعات پرسنل پروژه های پیمانکاری شرکت های توزیع برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق

 .2ثبت اطالعات آموزشی شرکت های توزیع نیروی برق
 .3دریافت شناسنامه آموزشی آموزش دیدگان حوزه برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .6درخواست تسهیالت حمایتی پایان نامه دانشگاهی از شرکت های

 .7درخواست تسهیالت حمایتی ترجمه و تالیف کتاب در حوزه برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

برق
توزیع نیروی برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .5مشاهده اولویتهای پایان نامه های دانشگاهی شرکت های توزیع

12

درخواست خدمات پیمانکاری حوزه
برق()13011985000

 .3ثبت اطالعات خودروی پیمانکار حوزه برق
 .4درخواست استخدام جهت امور پیمانکاری حوزه برق

12

درخواست خدمات پیمانکاری حوزه
برق()13011985000

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .5درخواست تایید صالحیت پیمانکاران حوزه برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .6درخواست صدور کارت تردد پیمانکاران حوزه برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات
13

مراجعین حوزه توزیع نیروی
برق()13031986000

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق

 .2ثبت شماره سریال کاال توسط تامین کنندگان مجاز حوزه برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .3درخواست ثبت وضعیت استفاده از کاال توسط پیمانکاران حوزه برق
14

بهینه سازی مصرف برق()13031987000
 .4استعالم شماره سریال کاالها از شرکت های توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .5مشاهده دستورالعمل و نقشه ساخت تابلوهای برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای توزیع

69

 .6ثبت گزارشات مردمی در حوزه توزیع نیروی برق

نیروی برق
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70
70

شرکت توانیر -شرکتهای برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق
منطقه ای

 .2ثبت شکایات مردمی در حوزه توزیع برق
 .1مشاهده فهرست تامین کنندگان مجاز کاالهای مرتبط با صنعت برق

شرکت توانیر -شرکتهای توزیع
69

 .1ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

 .1تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

 .2تغییر تعرفه یا گزینه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70
70
70

 .3صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای

1

ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین
شرکت های برق منطقه ای()13032117000

شرکت توانیر -شرکتهای برق

 .5درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه

منطقه ای

ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق

 .6مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق

منطقه ای

منطقه ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70
70
70
70
70

 .7مشاهده سوابق پرداخت مشترکین شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

 .1درخواست افزایش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه

منطقه ای

ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق

 .2درخواست کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه

منطقه ای

ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق

 .3درخواست کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق

منطقه ای

منطقه ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق

 .4درخواست جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های برق

منطقه ای

منطقه ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

 .4صدور قبض میان دوره مشترکین شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای

2

ارائه خدمات پس از برقراری انشعاب شرکت های
برق منطقه ای()13032118000

 .5درخواست تغییر نام مشترکین شرکت های برق منطقه ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

2

ارائه خدمات پس از برقراری انشعاب شرکت های
برق منطقه ای()13032118000

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70
70

 .7درخواست قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

 .8درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه

منطقه ای

ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

 .9درخواست تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70
70

70

 .10درخواست ادغام انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

 .1درخواست اصالح اطالعات متقاضیان و مشترکین شرکت های برق

منطقه ای

منطقه ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

منطقه ای

3

ارائه خدمات مرتبط با برقراری انشعاب برق شرکت
های برق منطقه ای()13032119000

شرکت توانیر -شرکتهای برق
منطقه ای

برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

4

ارائه خدمات مرتبط با حریم خطوط انتقال و فوق
توزیع برق()13032120000

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

 .1استعالم حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق
 .2درخواست تغییرحریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق
 .1درخواست صدور موافقت اصولی احداث نیروگاههای تولید پراکنده

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

 .2درخواست برقراری انشعاب از شرکت های برق منطقه ای
 .3درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکین شرکت های

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

 .6درخواست آزمایش کنتور مشترکین شرکت های برق منطقه ای

 .2درخواست صدور موافقت نامه اتصال به شبکه سراسری برق

منطقه ای

ارائه خدمات نیروگاه های تولید

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

 .3درخواست تنظیم قرارداد نیروگاه های تولید پراکنده

منطقه ای

5

ارائه خدمات نیروگاه های تولید
پراکنده()13032121000

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

 .5درخواست صدورتائیدیه اتصال به شبکه نیروگاه های تولید پراکنده

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

 .6درخواست تعیین نرخ برق نیروگاه های تولید پراکنده

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

 .7درخواست تائید صورتحساب نیروگاه های تولید پراکنده

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

 .1ثبت شکایات از شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

 .2درخواست خدمات کتابخانه ای شرکت های برق منطقه ای

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

6

رسیدگی به درخواست های مراجعین شرکت های
برق منطقه ای()13032122000

منطقه ای
شرکت توانیر -شرکتهای برق

70

منطقه ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

 .4ثبت پیشنهادات مردمی در شرکت های برق منطقه ای

 .6مشاهده کارنامه آماری برق منطقه ای

منطقه ای
منطقه ای

 .3درخواست کارآموزی در شرکت های برق منطقه ای

 .5درخواست مالقات با مسئولین شرکت های برق منطقه ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق
70

 .4درخواست ارائه معرفی نامه به سرمایه گذار مولدها

7

ارائه تسهیالت حمایتی شرکت های برق منطقه ای
به پژوهش ها()13082123000

 .1مشاهده اولویت های پژوهشی شرکت های برق منطقه ای

شرکت توانیر -شرکتهای برق

7

ارائه تسهیالت حمایتی شرکت های برق منطقه ای
به پژوهش ها()13082123000

 .2حمایت از اجرای پروژه های پژوهشی شرکت های برق منطقه ای

70

منطقه ای

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

-1تائید صالحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد

71

سازمان ملی استاندارد ایران

-2تائید صالحیت شرکتهای بازرسی استاندارد

71

سازمان ملی استاندارد ایران

-3تائید صالحیت شرکتهای گواهی دهنده استاندارد

71

سازمان ملی استاندارد ایران

-4تائید صالحیت شرکتهای آموزشی همکار در حوزه استاندارد

71

سازمان ملی استاندارد ایران

-5تائید صالحیت کارشناسان استاندارد

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

محیطی
 -8تایید صالحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت ایمنی

71

سازمان ملی استاندارد ایران

مواد غذایی ()HAASP

71

سازمان ملی استاندارد ایران

 -9تایید صالحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت انرژی

71

سازمان ملی استاندارد ایران

داخل مشمول استاندارد
تعلیق پروانه های کاربرد عالمت استاندارد کاالهای تولید داخل

71

سازمان ملی استاندارد ایران

مشمول استاندارد

71

سازمان ملی استاندارد ایران

نظارت بر کیفیت کاالهای تولید داخل

71

سازمان ملی استاندارد ایران

نظارت بر ایمنی آسانسور

سازمان ملی استاندارد ایران
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

2

تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای
بین المللی()10031455000

تایید صالحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد
()13011456000

عنوان زیر خدمت
 .1تدوین استانداردهای ملی
 .2مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی (,CODEX, IEC
)IS O , O IML

-6تائید صالحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
 -7تایید صالحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست

صدور و تمدید پروانه های کاربرد عالمت استاندارد کاالهای تولید

3

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید
کاال()10031457000

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی

71

سازمان ملی استاندارد ایران

نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه

71

سازمان ملی استاندارد ایران

نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه

71

سازمان ملی استاندارد ایران

صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد

71

سازمان ملی استاندارد ایران

صدور پروانه های کاربرد نشان حالل

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

باتری ،الستیک و تبلت وارداتی)

71

سازمان ملی استاندارد ایران

صدور گواهی ثبت کاال ،برند و صادر کننده برتر

71

سازمان ملی استاندارد ایران

 .1نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)

71

سازمان ملی استاندارد ایران

 .2عالمت گذاری وسایل توزین و سنجش

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

 .4نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش(سبک)

71

سازمان ملی استاندارد ایران

صدور گواهینامه کالیبراسیون

3

نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید
کاال()10031457000

نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهر بازی ها
نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG

 -1صدور مجوز کاالهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری
(ارزیابی کیفی کاالهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی

4

ارزیابی انطباق کاالهای صادراتی و وارداتی مطابق

و بین المللی)
 -2تعیین ماهیت کاالی وارده  /صادره اظهار شده (ارزیابی و اعالم

با استانداردهای ملی و بین

ماهیت کاال وارده /صادره)

المللی()10031458000

صدور کد استاندارد فراورده های نفتی
صدور تاییدیه های نوعی استاندارد (خودرو ،موتورسیکلت ،تراکتور،

5

ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه
عمومی()10031459000

 .3ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع

5

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

71

سازمان ملی استاندارد ایران

72

سازمان مدیریت بحران کشور

72

سازمان مدیریت بحران کشور

72

سازمان مدیریت بحران کشور

72

سازمان مدیریت بحران کشور

72

سازمان مدیریت بحران کشور

3

72

سازمان مدیریت بحران کشور

4

72

سازمان مدیریت بحران کشور

72

سازمان مدیریت بحران کشور

عمومی()10031459000

نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول
6

ترویج و فرهنگ سازی استاندارد
()10031940000
آموزش استانداردسازی برون سازمانی

7

آموزش استانداردسازی ()18051941000

آموزش کارشناسان استاندارد
آموزش مسئولین کنترل کیفیت
سازمان مدیریت بحران کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

هماهنگی و نظارت بر تخصیص بودجه خسارت،

73
73

1

بازسازی و مقاوم سازی ابنیه و زیر ساخت های
کشور()19091468000
ایجاد نظام جامع مدیریت اطالعات بحران مبتنی

2

5

6

بر طرح های پیش بینی و پیش گیری
()10031469000
ارائه خدمات آموزشی و توانمند سازی در حوزه
مدیریت بحران()18051470000
استفاده از توانمندیهای تشکل های مردم نهاد در
مدیریت بحران()19091471000
مدیریت و نظارت بر اقدامات و امکانات کارگروه ها،
شورا ها و نهادهای دولتی مرتبط با مدیریت
بحران()12061472000
تدوین و ابالغ ستورالعمل ها ،آیین نامه ها و
ضوابط حوزه مدیریت بحران()19091473000
شرکت تولید نیروی برق حرارتی

شرکت تولید نیروی برق حرارتی
شرکت تولید نیروی برق حرارتی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

73

شرکت تولید نیروی برق حرارتی

1

ارزیابی توانمندی متقاضیان غیردولتی جهت
سرمایه گذاری در تولید برق()13031474000

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ای

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

اطالع رسانی وضعیت راههای
کشور()13051475000

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74
74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

تیرپارک ها در جادههای کشور(.4 )13051476000صدور یا تمدید پروانه بهره برداری از مجتمع های خدماتی رفاهی و

ای
ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

 .3صدور موافقت اصولی برای احداث مجتمع های خدماتی رفاهی و
ارائه مجوزهای مجتمع های خدماتی رفاهی و

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

عنوان زیر خدمت

ای

تیرپارک ها
تیرپارک ها
.1صدور حواله بارنامه
 .2ارائه کد رهگیری بارنامه
.3صدور حواله صورت وضعیت مسافر
 .4ارائه کد رهگیری صورت وضعیت مسافر
 .5صدور راهنامه بین المللی()CMR
.6صدور مجوز تاسیس شرکتهای حمل ونقل داخلی کاال

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.7صدور مجوز تاسیس شرکتهای حمل ونقل بینالمللی کاال

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

.8صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل ونقل داخلی کاال

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

.9صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل ونقل بینالمللی کاال

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74
74

ای
ای
ای
ای
ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

.12صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل ونقل داخلی مسافر

مسافر

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

بینالمللی(کاال و مسافر))13011477000( -

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

3

ارائه مجوزهای مرتبط با حمل و نقل داخلی و

.11صدور مجوز تاسیس شرکتهای حمل ونقل بینالمللی مسافر

.13صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل ونقل بینالمللی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.10صدور مجوز تاسیس شرکتهای حمل ونقل داخلی مسافر

ای

.14صدور مجوز تاسیس شرکتهای حمل ونقل اجاره خودرو
.15صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل ونقل اجاره خودرو
.16صدور مجوز تاسیس دفاتر خدماتی مسافرتی جادهای
.17صدور و تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدماتی مسافرتی جادهای
.18صدور مجوز حمل و نظارت بر حمل محموالت ترافیکی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.19صدور مجوز اجرای کارگاههای جادهای

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

.20صدور مجوز فعالیت بازارگاه های الکترونیکی حمل و نقل کاال

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74
74

.21صدور مجوز فعالیت بازارگاه های فروش اینترنتی بلیت مسافر

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.1صدور یا تمدید کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل عمومی جاده

ای

ای

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.2صدور یا تمدید کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

4

ارائه مجوزهای مرتبط با رانندگان و ناوگان حمل
ونقل عمومی جاده ای()13051479000

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای

صدور یا تمدید پروانه فعالیت مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

 .1صدورمجوز مراکز اسقاط خودرو

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74
74

 .2صدورمجوز اسقاط خودرو فرسوده

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای

نظارت بر فعالیت مجریان سالمت شغلی رانندگان
صدور مجوز تاسیس مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

 .3نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین

5

توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل(کاال ،مسافر و
روستایی)()13051480000

 .3صدورمجوز شماره گذاری خودرو وارداتی

5

توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل(کاال ،مسافر و
روستایی)()13051480000

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.4نوسازی و توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

.5جایگزینی خودروهای فرسوده (سبک و سنگین)

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74
74
74
74
74

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.1انعقاد و اجرای موافقتنامهها و یادداشت تفاهمهای دو یا چندجانبه

ای

در راستای توسعه حمل و نقل بین المللی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.2تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مربوط به توسعه ،بهره برداری،

ای

نگهداری و ساماندهی مبادی زمینی کشور

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.3صدور پروانه های تردد متقابل (دوجانبه ،ترانزیت ،ثالث) ناوگان باری

ای

حمل ونقل بینالمللی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.4تعیین و بهروزرسانی شبکه راههای ترانزیتی جادهای جهت استفاده

ای
ای
ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

هوشمند()13051481000

.2ارائه اطالعات و گزارش های تحلیلی سامانههای حمل و نقل

ای

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

6

توسعه و نگهداشت سامانه های حمل و نقل

کشور
هوشمند در جاده های کشور

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.1استقرار و نگهداری سامانههای حمل و نقل هوشمند در جاده های

ای

7

ارائه خدمات مرتبط با توسعه حمل و نقل
بینالمللی()13052065000

ناوگان بینالمللی
.5عقد قرارداد حمل و نقل بین المللی مسافر
.6صدور پروانه تردد وسایل نقلیه ایرانی حامل کاالی ترانزیت خارجی
.7صدور پروانه تردد وسایل نقلیه خارجی
.8صدور مجوز حمل کاالهای وارداتی با استفاده از ناوگان خارجی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.1صدور مجوز احداث مستحدثات و دیوارکشی در حاشیه راهها

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74
74

8

نگهداری حریم و روشنایی راه های
کشور()13052066000

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای

راه ها
.1نگهداری شبکه راه های کشور

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

74

ای

74

74

کشور()13052067000

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای

دولتی /مشارکتی کشور

ای

.5اجرای عملیات راهداری زمستانی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.1صدور مجوز فعالیت تبلیغاتی محیطی در حاشیه راهها و پیشانی

ای

پلهای عابر پیاده

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

9

راهداری و نگهداری راه ها و ابنیه فنی

.3نظارت بر اخذ عوارض از آزادراههای کشور
.4ارائه گزارش و مشارکت در تعدیل نرخ سالیانه عوارض آزادراه های

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.2نگهداری ابنیه فنی جاده های کشور

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

.3صدور مجوز عبور تاسیسات زیربنایی در حاشیه راهها
.4ارائه معرفینامه به تولیدکنندگان عالئم ،حفاظها و تجهیزات ایمنی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.2صدور مجوز احداث راه دسترسی در جاده های کشور

ای

.2صدور مجوز احداث پلهای عابر پیاده برون شهری

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.3صدور موافقت اصولی احداث شهرکهای حمل و نقل و پایانه های

ای

عمومی بار

74

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.4صدور مجوز بهره برداری از شهرکهای حمل و نقل و پایانه های

ای

عمومی بار

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74
74

10

احداث و ارائه مجوزهای احداث و بهره برداری از

تاسیسات حمل و نقل جاده ای(.6 )13052068000صدور مجوز نصب تابلو مکاننما برای کاربریهای حاشیه راه ها( تابلو

ای

اختصاصی)

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.7واگذاری بهره برداری امور خودگردان ،غرف و واحدهای خدماتی

ای

مرتبط با راهداری و حمل و نقل جاده ای

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

.8احداث پایانه های مرزی

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74
74
74

.9احداث پایانه های پلیس راه

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.10احداث ساختمانهای اداری برای نهادهای مرتبط براساس قانون

ای

تردد

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

.1فرهنگسازی و ترویج حقوق شهروندی در حوزه راهداری و حمل و

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

11

آموزش و فرهنگسازی در حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای
نقل جادهای()17022069000

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

.2آموزش نکات ایمنی در مدارس حاشیه راهها
.1ارتقای ایمنی نقاط پرتصادف جاده ها

12

ارتقای ایمنی راه های کشور()13052070000
.2ایمن سازی مدارس حاشیه راهها

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

.5واگذاری بهره برداری از غرف پایانه های بار و پایانه های مرزی

.1رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل داخلی و بین المللی

ای

رسیدگی به تخلفات و پاسخگویی به شکایات در
13

حوزه راهداری و حمل و نقل
جادهای()13052071000

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

ای

رسیدگی به تخلفات و پاسخگویی به شکایات در
13

جادهای()13052071000

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
74

حوزه راهداری و حمل و نقل

.3پاسخگویی به شکایات در حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

.1پاسخ به استعالم مرتبط با رانندگان حمل و نقل جاده ای

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

14

پاسخ به استعالمات حوزه راهداری و حمل و نقل
جادهای()13052072000

ای
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

74

ای
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

75

شهرسازی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

75

شهرسازی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

75

شهرسازی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

75

شهرسازی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

75

شهرسازی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

75

شهرسازی

.2رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی جاده ای

.2پاسخ به استعالم مرتبط با ناوگان حمل و نقل جاده ای
.3پاسخ به استعالم مرتبط با شرکت های حمل و نقل جاده ای
.4پاسخ به استعالم بارنامه و صورت وضعیت مسافر
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2
3
4

صدور و تمدید گواهینامه فنی راه ،مسکن و
شهرسازی()15061482000
صدور نظریه فنی راه ،مسکن و
شهرسازی()15061483000
ارائه خدمات آزمایشگاهی راه ،مسکن و
شهرسازی()15051484000
داوری طرحهای مدعیان ثبت اختراع در حوزه راه،
مسکن و شهرسازی()15051485000

عنوان زیر خدمت

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
75

شهرسازی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

75

.1انجام پروژه های تحقیقاتی

شهرسازی

5

ارائه خدمات پژوهشی راه ،مسکن و
شهرسازی()15051486000

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
75
75

.3تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان

شهرسازی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

.1

شهرسازی

علمی

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
75

شهرسازی

6

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی در حوزه راه،
مسکن و شهرسازی()18051487000

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
75

شهرسازی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

75

شهرسازی

75

شهرسازی

7

ارائه آمار ،اطالعات و گزارشات فنی و تخصصی راه،
مسکن و شهرسازی()15061488000

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
75

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
75
76

انستیتو پاستور

76

انستیتو پاستور

.3

حمایت از پایان نامه های دانشجویی

.3ارائه داده های مطالعات ژئوتکنیک جمع آوری شده
.4ارائه آمار و اطالعات حوزه ساختمان و مسکن کشور

شهرسازی
شهرسازی

.2

نشر ،چاپ و توزیع کتب و گزارشات تحقیقاتی

.2ارائه داده های شتابنگاشتی از زمین لرزه های رویداده در کشور

شهرسازی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و

برگزاری دوره ،سمینار ،کنفرانس ،همایش ،نشست ،سخنرانی

.1ارائه اطالعات جامع در خصوص تولید کنندگان قیر و آسفالت کشور

مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
75

.2تدوین ضوابط و استانداردهای راه ،مسکن و شهرسازی

.5ارائه اطالعات پژوهشی
انستیتو پاستور
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

76

انستیتو پاستور

76

انستیتو پاستور

76

انستیتو پاستور

از بیماران
 .2انجام آزمایش های حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از

76

انستیتو پاستور

شرکتهای تولیدی

76

انستیتو پاستور

 .3سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک

76

انستیتو پاستور

 .4سنجش رادیو ایزوتوپ ها در مواد مجهول

76

انستیتو پاستور

 .5آزمایش اندازگیری فلزات سنگین به روش جذب اتمی

76

انستیتو پاستور

 .6تست تشخیصی و تعیین کمی کیفیت آب

76

انستیتو پاستور

و دارویی

76

انستیتو پاستور

 .8انجام آزمایش های تخصصی فیزیکی و شیمیایی داروهای نو ترکیب

76

انستیتو پاستور

بیوشیمیایی
 .10انجام آزمون االیزا بر روی نمونه های مراجعین به انستیتو پاستور

76

انستیتو پاستور

ایران

76

انستیتو پاستور

 .11آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری

76

انستیتو پاستور

76

انستیتو پاستور

های تحقیقاتی دارویی و بیولوژیک
 .14نگهداری در شرایط ویژه و خاص (انکوباسیون) در آزمایش های

76

انستیتو پاستور

تحقیقاتی بیولوژیک

76

انستیتو پاستور

 .15سونیکاسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک

1

ارائه خدمات کلینیکی بیماریهای

 .1ارائه خدمات واکسیناسیون

ویژه()16021489000

 .2انجام کارآزمایی های بالینی ویژه
 .1انجام آزمایش های ضد قارچی بر روی نمونه های بالینی جدا شده

 .7آزمایش تعیین سنجش پروتئین در تست های تحقیقاتی بیولوژیک

 .9تحلیل داده های متابولومیکس در آزمایش های تحقیقاتی

2

ارائه خدمات تخصصی زیستی()16051490000

.12تعیین تیتر آنتی بادی خنثی کننده ویروس هاری به روش
R F F IT
.13ساخت انواع نانو ذرات فلزی پوشش دار و بدون پوشش در آزمایش

 .16توموری کردن حیوانات آزمایشگاهی جهت بررسی در آزمایش
76

انستیتو پاستور

های تحقیقاتی در زمینه شناسایی و درمان سرطان ها
 .17کروماتوگرافی( )HPLCآنالیزی (جدا سازی مواد بر اساس خواص

76

انستیتو پاستور

الکتریکی ،وزن مولکولی و )PH

76

انستیتو پاستور

.18تعیین سایز ذرات در آزمایش های تحقیقاتی پیشرفته

76

انستیتو پاستور

مرتبط با علم نانو

76

انستیتو پاستور

 .20شناسایی اثرات مفید یا سمی داروها (لیپوزومه/پگیله کردن)

76

انستیتو پاستور

 .21تست آنتی باکتریال جهت شناسایی انواع خاص باکتریایی

76

انستیتو پاستور

 .22انجام آزمونها بر مبنای تکنیک فلوسایتومتری

76

انستیتو پاستور

 .23تعیین ساختار دوم پروتئین ها

76

انستیتو پاستور

 .24انجام تست  MTT assayدر بخش نانوبیوتکنولوژی

76

انستیتو پاستور

 .1تشخیص عفونت های قارچی سیستمیک در بیماران

76

انستیتو پاستور

 .2تشخیص عفونت های قارچی جلدی و زیر جلدی بیماران

76

انستیتو پاستور

 .3انجام تست های هلیکوباکتر پیلوری

76

انستیتو پاستور

 .4آزمایش اندازگیری میزان فنیل آالنین به روش HPLC

76

انستیتو پاستور

 .5آزمایش تعیین فعالیت آنزیم DHPR

76

انستیتو پاستور

 .6آزمایش تعیین فعالیت آنزیم بیوتینیداز به روش کمی

76

انستیتو پاستور

 .7آزمایش تعیین کراتینین ادرار

76

انستیتو پاستور

 .8آزمایش تعیین نئوپترین وبیوپترین در ادرار

76

انستیتو پاستور

 .9تشخیص آزمایشگاهی هپاتیت و ایدز

76

انستیتو پاستور

 .10تشخیص هاری به روش مولکولی

76

انستیتو پاستور

 .11تشخیص هاری به روش تزریق به حیوان حساس آزمایشگاهی

76

انستیتو پاستور

 .19تعیین پتانسیل زتا ذرات جهت استفاده در آزمایش های تحقیقاتی

3

ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای
ویژه()16021491000

 .12تشخیص هاری به روش ایمونوفلورسانس مستقیم

3

ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای

76

انستیتو پاستور

76

انستیتو پاستور

76

انستیتو پاستور

اپیدمیولوژی

76

انستیتو پاستور

 .16تشخیص بیماریهای مختلف ویروسی با استفاده از مترهای ویژه

76

انستیتو پاستور

اشریشیاکالی)

76

انستیتو پاستور

 .18تشخیص بیماری سل

76

انستیتو پاستور

 .19تشخیص فنیل کترنوریای غیرکالسیک با متدهای بیوشیمی

76

انستیتو پاستور

ومسمومیت غذایی ناشی از بوتولیسم در بخش میکروب شناسی
 .21تشخیص ژنتیک تاالسمی،فنیل کتونوریا ( )pkuو تحلیل عضالنی

76

انستیتو پاستور

دوشن
 .1تهیه و نگهداری بانک زیستی قارچهای بیماری زا و ارائه سویه های

76

انستیتو پاستور
ارائه محصوالت سفارشی خاص برای توسعه

قارچی
 .2ارائه سلول به صورت ویال یا فالسک از بانک سلولی انستیتو

76

انستیتو پاستور

تحقیقات زیستی()16061492000

پاستورایران

76

انستیتو پاستور

76

انستیتو پاستور

76

انستیتو پاستور

ویژه()16021491000

 .13تشخیص ویروس انفلوانزا
 .14کشت هلیکوباکتر پیلوری از نمونه های بیوپسی
 .15تشخیص بیماری های تب کیو،توالرمی و طاعون در بخش

 .17تشخیص بیماریهای انتروباکتریاسه (شیگال،سالمونال و

 .20تشخیص بیماری های سیاه سرفه،دیفتری،عفونت سیاه زخم،

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک
77

خاک

4

 .3ارائه سویه های بالینی هلیکوباکتر پیلوری به مراکز تحقیقاتی کشور
5

6

آموزش علوم پایه پزشکی و دارویی در سطوح
تحصیالت تکمیلی ()18041493000
ارائه تولیدات زیستی ( از قبیل انواع واکسن ها ،
کیت های آزمایشگاهی  ،سرم(پاتن) و حیوانات
آزمایشگاهی) ()16011494000
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک
77

خاک
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک

77

خاک

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

ارائه خدمات فنی ،مهندسی و کنترل کیفیت حوزه
راه ،مسکن و شهرسازی()15051495000

شرکت مادر تخصصی ساخت و
78

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

ساخت آزادراه ()13051496000

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
شرکت مادر تخصصی ساخت و

78

عنوان زیر خدمت

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
شرکت مادر تخصصی ساخت و

78

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
شرکت مادر تخصصی ساخت و

78

عنوان زیر خدمت

2

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
شرکت مادر تخصصی ساخت و

78

توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

3

ساخت و توسعه راه آهن  ،بنادر و
فرودگاهها()13051497000

ساخت و توسعه راهها ()13051498000
بنیاد شهید و امور ایثارگران
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
.1

درمان تخصصی و فوق تخصصی جانبازان توسط پزشکان مدعو

خارج از کشور
1

بستری و درمان ایثارگران در بیمارستان ها و
کلینیک ها ()16031499000

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

2

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

3

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

1

بستری و درمان ایثارگران در بیمارستان ها و

.2

ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های روانپزشکی بنیاد

کلینیک ها ()16031499000

.3

درمان ایثارگران توسط تیم تخصصی و فوق تخصصی اعزامی به

استان ها
.4

4

اعزام به خارج جانبازان به منظور درمان

معرفی ایثارگران برای صدور بیمه پایه و تکمیلی
()19011500000
پایش سالمت گروه های خاص
ایثارگری()16041501000
تهیه و توزیع دارو و تجهیزات برای

.1

تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و توانبخشی ایثارگران

ایثارگران()16011502000

.2

تامین و ارائه خدمات ارتز و پروتز برای ایثارگران

.1

آموزش تخصصی بهداشتی و درمانی به ایثارگران و گروه های

خاص
.2

درمان و توانبخشی ایثارگران در مقابله با آسیب های اجتماعی

.3

توانبخشی و توانمندسازی خانواده های ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.4

ارائه خدمات رفاهی درمانی به ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.5

ارائه خدمات بالینی در منزل به ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

5

6

درمان ،توانمندسازی و توانبخشی ایثارگران
()19091503000

صدور رای در کمیسیون های پزشکی ایثارگران
()13011504000
.1

پرداخت حق بیمه خویش فرما به ایثارگران کارآفرین و سهم

کارفرما به کارفرمایان
صدور معرفی نامه به منظور استخدام و معاضدت های شغلی
.2
7

معرفی و حمایت از اشتغال جامعه ایثارگری
()19051505000

شاهد و ایثارگر واجد شرایط
.3

حمایت از کارآفرینان شاهد و ایثارگر

.4

مشاوره و راهنمایی شغلی و نظارت بر طرح های خوداشتغالی

ایثارگران

7

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

()19051505000

.5
8

آموزشهای فنی ،مهارتی و کارورزی شغلی
ایثارگران()18051506000
.1

9

رسیدگی به موارد خاص اشتغال ایثارگران واجد شرایط

پرداخت هزینه های آماده سازی فضای کسب و کار برای

آماده سازی زیرساختها و اعطای تسهیالت اشتغال ایثارگران (زیر ساخت اشتغال )
پرداخت یارانه سود وکارمزد به وام های اشتغال ایثارگران
.2
و کارآفرینی ایثارگران()19091507000

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.3

پرداخت تسهیالت خوداشتغالی به ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.1

مشاوره و تحکیم خانواده شاهد و ایثارگر

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.2

صدور معرفینامه پرداخت وام ازدواج خانواده شاهد و ایثارگر

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.3

پرداخت هدیه ازدواج به خانواده شاهد و ایثارگر واجد شرایط

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

10

11

12

13

14

15

16

ارایه خدمات حمایتی ازدواج و تحکیم خانواده
شاهد و ایثارگر ()19041508000
ارایه خدمات آموزشی به ایثارگران در حوزه
اجتماعی ()19091509000
اجرای طرح های اجتماعی (طرح سپاس) شاهد و
ایثارگر()19041510000
مددکاری فردی وگروهی و مشاوره اجتماعی شاهد
و ایثارگر()19041511000
صدور معرفی نامه به منظور بهرمندی از تخفیف
هزینه برق مصرفی محل سکونت جانبازان  %25و
باالتر و فرزندان شهدا ()19041512000
خرید بیمه عمر و حادثه و حوادث غیرمترقبه به
ایثارگران واجد شرایط ()19091513000
پرداخت تسهیالت فنی ( نصب هند کنترل و باالبر
ویلچر خودرو ) به ایثارگران واجد شرایط
()19011514000

.1

دیدار از خانواده های شاهد و ایثارگران ( طرح سپاس )

.2

رسیدگی به خانواده شاهد و ایثارگران آسیب دیده اجتماعی،

خانوادگی و روحی و روانی

صدور معرفی نامه معافیت و کسر از خدمت وظیفه
17

عمومی خانواده شهدا و ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

خانواده شهدای واجد شرایط
صدور معرفی نامه به منظور معافیت گمرکی واردات خودرو
.4

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

ویژه جانبازان %70

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

جامع
پرداخت کمک معیشت به منسوبین شهداء (خواهر و برادر
.7

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

معلول و محجور  ،نامادری شهداء )

()19041515000
.1

معرفی جانبازان  % 50و باالتر به منظور بهره مندی از پالک

ویژه خودرو
صدور معرفی نامه به منظور واگذاری خودرو به جانبازان  %50و
.2
18

اعطای تسهیالت خودرو
ایثارگران()19091516000

باالتر واجد شرایط
واگذاری آرم طرح ترافیک سالیانه به جانبازان  %25و باالتر و
.3

معرفی ایثارگران واجد شرایط به منظور بهره
19

مندی از بلیط نیم بهای هواپیما و قطار
()19041517000
.1

پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهداء و پاداش

پایان خدمت جانبازان تبصره یک به ذینفعان
.2

پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان مشمول تبصره یک

.3

پرداخت حقوق حالت اشتغال شهدا به ذینفعان ( همسر،

فرزندان و والدین تحت کفالت )
20

پرداخت حقوق ،مزایا و مستمری
ایثارگران()19091518000

.4

پرداخت کمک معیشت به جانبازان معسر فاقد شغل و درآمد

.5

پرداخت مستمری به والدین غیر تحت تکفل شهداء

.6

پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان مشمول ماده  38قانون

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

21

22

.8

پرداخت حق پرستاری به خانواده شهید و ایثارگر

پرداخت کمک هزینه مراسم اولیه شهدا و فوت و

.1

پرداخت کمک هزینه مراسم فوت و تدفین ایثارگران

تدفین ایثارگران()19041519000

.2

پرداخت کمک هزینه مراسم اولیه شهداء به خانواده شهید

پرداخت کمک هزینه اضطراری به خانواده شهداء و
ایثارگران واجد شرایط ()19041520000

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

23

صدور کارت شناسایی ایثارگران()19091521000

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

24

احراز ایثارگری ()19091522000

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

ایثارگران واجد شرایط
صدور معرفی نامه معافیت  %70از پرداخت حق الثبت و حقوق
.8

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

دولتی مسکن ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.1

صدور معرفی نامه تسهیالت بانکی خرید یا ساخت مسکن

ایثارگران
.2

پرداخت کمک هزینه مناسب سازی زیست شخصی ایثارگران

.3

صدور معرفی نامه به ایثارگران برای بهره مندی از معافیت

پرداخت عوارض  ،صدور پروانه و انشعابات
25

اعطای تسهیالت مسکن به ایثارگران
()19091523000

.4

پرداخت کمک هزینه تعمیرات مسکن ایثارگران

.5

پرداخت کمک هزینه تأمین مسکن آزادگان و جانبازان  %25و

باالتر
.6

پرداخت کمک هزینه تأمین مسکن والدین شهدا

.7

واگذاری زمین  ،مسکن یا وجه ریالی مابه ازاء زمین به

.9
26

ارائه خدمات امور حسبی شاهد و ایثارگر
()19041524000

پرداخت کمک هزینه تأمین مسکن همسر و فرزندان شهدا

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.1

مشاوره حقوقی به خانواده شاهد و ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.2

تنظیم اوراق قضائی برای خانواده شاهد و ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.3

دفاع از حقوق ایثارگران در دادگاه ها

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

ارائه خدمات مربوط به معاضدت قضایی شاهد و

.4

آزادسازی محبوسین شاهد و ایثارگر

ایثارگر ()12031525000

.5

پرداخت کمک هزینه حق الوکاله شاهد و ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.6

کمک به مصالحه در دعاوی ،علیه خانواده شاهد و ایثارگران

.7

پرداخت کمک هزینه محکومیت مالی غیر عمد و دیه به

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

27

خانواده شاهد و ایثارگران
28

29

رسیدگی به شکایات ایثارگران در کمیسیون ماده
)19091526000(16

مشاوره و ارائه تسهیالت آموزشی دانش آموزان
شاهد و ایثارگر ()19091527000

.1

پرداخت هزینه تشویق دانش آموزان ممتاز طرح شاهد

.2

پرداخت هزینه تقویت بنیه علمی دانش آموزان شاهد و ایثارگر

.3

پرداخت کمک شهریه به دانش آموزان شاهد و ایثارگر

.4

مشاوره و هدایت تحصیلی دانش آموزان شاهد و ایثارگر

.5

ارائه تسهیالت کمک آموزشی به دانش آموزان شاهد و ایثارگر

.1

تایید سهمیه داوطلبان شاهد و ایثارگر در آزمونهای ورود به

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

30

.2

پرداخت شهریه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

مشاوره و ارائه تسهیالت آموزشی دانشجویان

.3

پرداخت هزینه تقویت بنیه علمی و استاد مشاور دانشجویان

شاهد و ایثارگر ()19091528000

شاهد و ایثارگر

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.4

پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.5

مشاوره و هدایت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

30

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

31

32

33

شاهد و ایثارگر ()19091528000

.6

پرداخت هزینه تشویق دانشجویان شاهد و ایثارگر

.1

برگزاری مسابقات ،همایش ها و اردوهای ورزشی شاهد و ایثارگر

ارائه خدمات ورزشی به خانواده های شاهد و
ایثارگر ()17011529000

.2

حمایت و تشویق نخبگان و قهرمانان ورزشی شاهد و ایثارگر

.3

ارائه تسهیالت ورزشی شاهد و ایثارگر

ارائه خدمات اردویی و سفرهای زیارتی و سیاحتی .1
به خانواده شاهد و ایثارگر ()19091530000
آموزش و برگزاری مسابقات و جشنواره های
فرهنگی شاهد و ایثارگر ()17041531000

برگزاری اردو و سفرهای سیاحتی ،زیارتی ویژه ایثارگران

.2

تخصیص سهمیه حج ویژه ایثارگران

.1

برگزاری جشنواره ها ،مسابقات و همایش های قرآنی ،معارف

اسالمی و هنری شاهد وایثارگر
.2

آموزش قرآن ،معارف اسالمی و هنر شاهد و ایثارگر

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.1

حمایت از تاسیس و فعالیت های فرهنگی حسینیه و خانه شهید

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.2

مستند سازی ،حفظ و نگهداری اسناد و آثار فرهنگی ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.3

ارائه آثار مکتوب ،دیداری و شنیداری شهداء و ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.4

انتشار کتاب های حوزه ایثار و شهادت

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

.5

ارائه آثار ایثارگری در موزه های شهداء

.6

تولید ،پخش و اجرای آثار رادیویی ،تلویزیونی ،سینمایی ،تاتر و

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

34

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت()17021532000

موسیقی شاهد ایثارگر

35

مساعدت مالی به نخبگان و سرآمدان شاهد و
ایثارگر()19091533000

.1

احراز سطح نخبگی شاهد و ایثارگر

.2

توانمند سازی استعداد های برتر ،سرآمدان ،پیشتازان و نخبگان

شاهد و ایثارگر
ارائه حمایت های مالی به استعداد های برتر ،سرآمدان،
.3
پیشتازان و نخبگان شاهد و ایثارگر

35

مساعدت مالی به نخبگان و سرآمدان شاهد و
ایثارگر()19091533000
.4

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

38

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

39

79

بنیاد شهید و امور ایثارگران

79
80

بنیاد شهید و امور ایثارگران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

80

ایران

اختراعات و طرحهای تحقیقاتی نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر
36

37

40

نظارت بر مناسب سازی محیط شهری و ساختمان
های اداری برای ایثارگران ()19092207000
ارائه خدمات گلزار شهدا ()17022208000

80

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
80

()19092210000
پاسخ به استعالمات حوزه ایثارگری

.1

پاسخ به استعالم ایثارگری

()19092211000

.2

پاسخ به استعالم وابسته ایثارگر
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

حمل و نقل ریلی مسافر()13051534000
.2جابجایی مسافر

80

 .1صدور بارنامه (داخلی و بین المللی)

ایران
ایران

عنوان زیر خدمت
.1فروش بلیط مسافری

ایران

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

.2

ارائه اطالعات مزار شهدا

ایثارگران ()19092209000
صدور معرفی نامه های عمومی شاهد و ایثارگر

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
80

.1

نگهداری و مرمت یادمان گلزار شهداء

بررسی و پاسخگویی به درخواستها و شکایات

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
ایران

مشاوره تخصصی در زمینه فرصت مطالعاتی ،تجاری سازی

2

حمل و نقل ریلی بار()13051535000

 .2جابجایی بار

2

حمل و نقل ریلی بار()13051535000

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
80

.3صدور مجوز سیر

ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

80

ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

80

بلیط()13011536000

ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

80

3

مدیریت نمایندگی های فروش

ایران

4

80

ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

80

مدیریت شرکت های حمل و نقل
ریلی()13011538000

ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

80
80

ایران

6

مدیریت و نگهداری واگن ها و لکوموتیوها(داخلی-
خارجی)()13051539000

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
80

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
80

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
80
80

7

راهبری و برنامه ریزی حرکت
قطارها()13051540000

ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
ایران

.2صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی

.2تعمیر و نگهداری واگن
.3صدور کارنامه ایمنی لکومتیوران ها

ایران
ایران

 .1رتبه بندی و ارزیابی قطارهای مسافربری

.1تعمیر و نگهداری دیزل

ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

.2نظارت بر نمایندگی های فروش بلیط

ارزیابی و تحلیل سوانح()13051537000

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
5

.1اعطاء مجوز نمایندگی های فروش بلیط

8

تدوین قوانین و مقررات ریلی()13051541000

.1تدوین و ابالغ گراف مادر (برنامه ریزی فصلی حمل و نقل ریلی)
 .2ارائه گراف عملیاتی

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
80

ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

80

.1رسیدگی به شکایت مسافر
9

رسیدگی به شکایات()13051542000
 .2رسیدگی به شکایات غیر مسافر

ایران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

10

80

ایران

81

سازمان ملی زمین و مسکن

81

سازمان ملی زمین و مسکن

81

سازمان ملی زمین و مسکن

1

81

سازمان ملی زمین و مسکن

2

81

سازمان ملی زمین و مسکن

81

سازمان ملی زمین و مسکن

81

سازمان ملی زمین و مسکن

4

81

سازمان ملی زمین و مسکن

5

81

سازمان ملی زمین و مسکن

81

سازمان ملی زمین و مسکن

81

سازمان ملی زمین و مسکن

81

سازمان ملی زمین و مسکن

81

سازمان ملی زمین و مسکن

ارائه آمار و اطالعات حمل و نقل
ریلی()13051543000
سازمان ملی زمین و مسکن

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

3

عنوان زیر خدمت

شناسایی و نگهداشت زمین های
ملی()15061544000
بررسی درخواست های تشخیص نوعیت
زمین()15061545000
تأمین نصاب مالکانه زمین()15061546000

.1تأمین نصاب مالکانه زمین غیر موات
.2تأمین نصاب مالکانه زمین موات

آماده سازی زمین به صورت
مشارکتی()15011547000
اجرای پروژه ساخت مشارکتی()15011548000
.1واگذاری زمین به اقشار ویژه

6

واگذاری زمین()15021549000

.2واگذاری زمین به دستگاه دولتی
.3واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی
.4واگذاری زمین به عموم مردم

7

واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم
مردم()15011550000

81

سازمان ملی زمین و مسکن

8

81

سازمان ملی زمین و مسکن

9

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

پرداخت یارانه تسهیالت مسکن اقشارویژه
()19091551000
پاسخ به استعالم سابقه مالکیت دولتی(فرم ج)
()13091829000
سازمان پزشکی قانونی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

2

اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی
()12031553000

اظهارنظر نظرکارشناسی در حوزه معاینات اجساد و
صحنه فوت()12031554000

عنوان زیر خدمت
.1

اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی نوع A

.2

اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی نوع B

.3

اظهار نظر کارشناسی در حوزه معاینات بالینی نوع C

.1

اظهار نظر کارشناسی از طریق معاینه ظاهری جسد

.2

اظهار نظر کارشناسی از طریق معاینه ظاهری به همراه

کالبدگشایی جسد
اظهار نظر کارشناسی از طریق کالبدگشایی جسد و انجام
.3
آزمایش سم شناسی
اظهار نظر کارشناسی از طریق کالبدگشایی جسد و انجام
.4
آزمایش پاتولوژی

82

سازمان پزشکی قانونی

.5

اظهار نظر کارشناسی از طریق حضور در صحنه فوت

82

سازمان پزشکی قانونی

.6

اظهار نظر کارشناسی در حوادث دسته جمعی غیر مترقبه

82

سازمان پزشکی قانونی

.1

اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی نوبت اول

82

سازمان پزشکی قانونی

.2

اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی نوبت دوم

82

سازمان پزشکی قانونی

.3

اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی نوبت سوم

82

سازمان پزشکی قانونی

.4

اظهار نظر کارشناسی کمیسیون پزشکی نوبت چهارم و باالتر

82

سازمان پزشکی قانونی

.1

اظهار نظر کارشناسی با آزمایش سرپایی

82

سازمان پزشکی قانونی

.2

اظهار نظر کارشناسی با آزمایش سم شناسی غیربیولوژیک

3

4

اظهار نظر کارشناسی در حوزه کمیسیونهای
پزشکی قانونی ()12031555000

اظهار نظر کارشناسی در حوزه آزمایشگاههای
پزشکی قانونی ()12031556000

4
82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

82

سازمان پزشکی قانونی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

اظهار نظر کارشناسی در حوزه آزمایشگاههای
پزشکی قانونی ()12031556000

.3

اظهار نظر کارشناسی تعیین هویت ژنتیک

آماده سازی و صدور گواهی برای انتقال جسد به
5

خارج از کشور (مومیایی کردن جسد)
()12031557000

6

صدور گواهیهای مربوط به فوت و درمان
()12031558000

 .1صدور گواهی فوت
 .2صدور جواز دفن
 .4صدور مجوز سقط جنین درمانی
 .1آموزش دستیاران تخصصی پزشکی در حوزه پزشکی قانونی

7

آموزش حوزه پزشکی قانونی ()18051559000

 .2آموزش پزشکی قانونی به دانشجویان گروه پزشکی
 .3آموزش پیشگیری از جرائم ،تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از
آن
.1

8

ارائه تسهیالت و خدمات پژوهشی پزشکی قانونی
()12052447000

تالیف ،ترجمه و نشر منابع علمی و مقاله های تخصصی پزشکی

قانونی
حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی وپایان نامه های مرتبط
.2
با پزشکی قانونی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

-1صدور گواهی امضای دیجیتال (اشخاص حقیقی)
1

ارائه انواع گواهی های الکترونیکی
()13011561000

-2صدور گواهی مهر سازمانی (اشخاص حقوقی)
-3صدور گواهی SSL
-4صدور گواهی پست الکترونیکی امن
-5صدور گواهی امضای کد

2
3

ارائه تاییدیه مهر زمانی()13011563000
ارائه مجوزهای فعالیت مراکز صدور گواهی

.1صدور مجوز فعالیت مرکز میانی تابعه صدور گواهی الکترونیکی

الکترونیکی ()13011564000

 .2صدور مجوز فعالیت مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

4

صدور مجوز فعالیت دفتر ثبت نام گواهی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

-4شناسایی و احراز مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

-1صدور گواهی تاییدیه الگوریتم زیرساخت کلید عمومی کشور

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

الکترونیکی ()13011565000
-1صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

5

ارائه خدمات به کسب و کارهای اینترنتی

-2بررسی تخلفات و نظارت برکسب و کارهای اینترنتی

()13011566000

-3رتبه بندی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

.2صدور گواهی تاییدیه پودمانهای رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی
6

ارائه گواهی های تاییدیه تجهیزات زیر ساخت
کلید عمومی کشور ()13011567000

کشور
.3صدور گواهی تاییدیه سامانه های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی
 .4صدور گواهی تاییدیه نرم افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور

7

8

مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی دولت
()10011568000

.1مدیریت مزایده های الکترونیکی دولت
.2مدیریت معامالت جزئی و متوسط الکترونیکی دولت
.3مدیریت مناقصات الکترونیکی دولت

مشاوره و آموزش در حوزه تجارت الکترونیک
()18051569000
 .1بسترسازی و یکپارچه سازی الکترونیکی فرآیندهای تجارت

9

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی فرآیندهای
تجارت ()13011968000

 .2ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اخذ و استعالم مجوز های تجاری
 .3ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اطالع رسانی یکپارچه ضوابط
کاالیی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

10

ثبت شناسه رهگیری کاال ()13071969000

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

11

تخصیص شناسه کاال ()13071970000

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

14

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

15

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

.1پاسخ به استعالم اعتبار و رتبه برای تجارت داخلی و خارجی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 .2پاسخ به استعالم اصالت تجهیزات سیمکارتخور

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 .3پاسخ به استعالم شناسه گارانتی کاال

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 .4پاسخ به استعالم مراکز نگهداری کاال

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 .5پاسخ به استعالم شناسه کاال

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

رهگیری کاال

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 .8پاسخ به استعالم وضعیت گواهی الکترونیکی

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 -9پاسخ به استعالم قبض /رسید انبار

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 -10پاسخ به استعالم بیجک /حواله انبار

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 -11پاسخ به استعالم موجودی انبار

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

17

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

18

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

19

12
13

16

ثبت مراکز نگهداری کاال ()13071971000
ثبت و بروز رسانی اطالعات مالکیت تجهیزات
سیمکارتخور ()13071972000

 .1فعالسازی هویت تجهیزات سیمکارتخور
 .2انتقال مالکیت تجهیزات سیمکارتخور
 .3تغییر هویت تجهیزات سیمکارتخور

ثبت شناسه گارانتی کاال ()13071973000
اعتبار سنجی و رتبه بندی برای تجارت داخلی و
خارجی()13011974000

پاسخ به استعالمات تجارت ()13071975000

بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز میانی
()13012037000
بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت نام صدور
گواهی الکترونیکی ()13012038000
ارائه جایزه تجارت الکترونیک ()13012039000

 .6پاسخ به استعالم شناسه رهگیری کاال
 .7پاسخ به استعالم مالکیت کاال های مشمول آیین نامه شناسه کاال و

ثبت انتقال مالکیت کاال های مشمول آیین نامه

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

20

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

21

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

22

صدور قبض /رسید انبار ()13072289000

83

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

23

صدور بیجک /حواله انبار ()13072290000

84

وزارت دادگستری

84

وزارت دادگستری

84

وزارت دادگستری

84

وزارت دادگستری

84

وزارت دادگستری

84

وزارت دادگستری

84

وزارت دادگستری

84

وزارت دادگستری

84

وزارت دادگستری

شناسه کاال و رهگیری کاال ()13072040000
رسیدگی به شکایات حوزه تجارت الکترونیکی
()13012041000

وزارت دادگستری
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2
3
4
5
6
7

عنوان زیر خدمت

ارائه گزارش های مرتبط با حقوق کودک
()19041570000
حمایت مالی از محکومین معسر ،بزه دیدگان و
خسارت دیدگان احکام قضایی ()12031572000
اجرای موافقت نامه های انتقال محکومین با
کشورهای دیگر ()12031942000
تدوین و انعقاد موافقت نامه های حقوقی و قضایی
بین الملی ()12031943000
رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی در
حوزه دادگستری ()12031574000
رسیدگی به اختالفات امور واگذاریهای اصل 44
()12031575000

پرداخت دیه محکومین معسر
حمایت از بزه دیدگان و خسارت دیدگان احکام قضایی

اظهار نظر،تدوین ،ارائه و دفاع از قوانین و مقررات

8

مرتبط با دادگستری ()12061944000

84

وزارت دادگستری

84

وزارت دادگستری

85

سازمان انتقال خون کشور

85

سازمان انتقال خون کشور

85

سازمان انتقال خون کشور

85

سازمان انتقال خون کشور

85

سازمان انتقال خون کشور

85

سازمان انتقال خون کشور

2

85

سازمان انتقال خون کشور

3

85

سازمان انتقال خون کشور

4

85

سازمان انتقال خون کشور

5

85

سازمان انتقال خون کشور

6

85

سازمان انتقال خون کشور

85

سازمان انتقال خون کشور

راهبری مرور جمهوری اسالمی ایران و کشورهای

9

عضو کنوانسیون مبارزه با فساد ()12061945000
سازمان انتقال خون کشور
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

ارزیابی کیت های ویروسی  HIV, HCV, HBVارسالی از آزمایشگاه
1

ارزیابی و آزمایش کیت ،لوله و نمونه های مرتبط با
خون ،سرم و پالسما()16041577000

مرجع سالمت
ارزیابی لوله های آزمایشگاهی ارسالی از اداره تجهیزات و ملزومات
انجام آزمایشات  HIV, HCV, HBVبر روی نمونه های ارسالی از غذا
و دارو

7

بررسی های کیسه خون ارسالی از تولیدکنندگان و
شرکتها()16041578000
آموزش نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و
فرآورده ها()18051579000
ارائه خدمات آموزشی حوزه طب انتقال
خون()18051580000
خدمات پژوهشی مرتبط با انتقال
خون()16051581000
ارزیابی و بازرسی بانک های خون
بیمارستانی()16041582000
تامین و توزیع خون و فرآورده های

تامین و توزیع خون

خونی()16041583000

تهیه و توزیع فرآورده های خون  ،سلولی و پالسمایی

تهیه خون نادر سازگار جهت تزریق به

85

سازمان انتقال خون کشور

8

85

سازمان انتقال خون کشور

9

85

سازمان انتقال خون کشور

10

85

سازمان انتقال خون کشور

11

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

صدور حواله فروش برنج

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

صدور حواله فروش شکر خام

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

کاالیی

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

خرید گندم وارداتی مصوب

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

خرید برنج وارداتی مصوب

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

مدیریت و راهبری ذخایر استراتژیک گندم

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

بیمار()16041584000
ارزیابی مراکز پالسما فرزیس
خصوصی()16061585000
ارائه آمار ،اطالعات و گزارشات حوزه انتقال
خون()16041586000
فرهنگ سازی اهدای خون و جذب اهدا کنندگان
()16061976000
شرکت بازرگانی دولتی ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

2

خرید تضمینی/توافقی کاالهای اساسی منتخب
()13021587000

عنوان زیر خدمت
خرید تضمینی گندم داخلی
خرید تضمینی دانههای روغنی داخلی
خرید توافقی برنج پرمحصول داخلی

توزیع کاالهای اساسی منتخب

فروش گندم مصارف نانوایی به کارخانههای تولید آرد

وارداتی()13021588000

فروش روغن خام به کارخانههای تولید روغن نباتی
عرضه گندم معمولی (مازاد بر مصرف داخلی) در رینگ صادراتی بورس

3

4

خرید کاالهای اساسی منتخب

خرید روغن خام وارداتی مصوب

وارداتی()13022485000

خرید شکر خام وارداتی مصوب

مدیریت و راهبری ذخایر استراتژیک کاالهای
اساسی منتحب ()13021589000

مدیریت و راهبری ذخایر استراتژیک روغن خام

4

مدیریت و راهبری ذخایر استراتژیک کاالهای

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

مدیریت و راهبری ذخایر استراتژیک برنج

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

تعیین و سنجش کیفیت گندم خرید داخلی

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

6

86

شرکت بازرگانی دولتی ایران

7

5

اساسی منتحب ()13021589000

نظارت و سنجش کیفیت گندم ( )13021590000تعیین و سنجش کیفیت گندم وارداتی
برنامهریزی و نظارت بر اختالط گندم در کشور
نظارت بر فروش آرد به واحدهای نانوایی در کشور
() 13021591000
حمایت از بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی
()13021592000

معاونت علمی و فناوری ریاست
87
87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری

عنوان زیر خدمت

تدوین پیش نویس قوانین و مقررات زیست بوم
نوآوری و فناوری در کشور ()10011593000
پایش و ارزیابی جایگاه ملی و بین المللی کشور در
نوآوری و فناوری ()10011594000
هدایت منابع مالی فعاالن و هلدینگ های اقتصادی به حوزه دانش

3

راهبری مدلهای جدید تامین مالی در زیست بوم
نوآوری ()13011595000

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

مدیریت و راهبری ذخایر استراتژیک شکر خام

4

بنیان
حمایت از بازار دارایی فکری

تایید صالحیت دانش بنیانی ()10011596000
اعطای تسهیالت بیمه تامین اجتماعی به شرکت های دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

اعطای معافیت مالیاتی به محصوالت دانش بنیان

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87
87

اعطای معافیت و تسهیالت گمرکی به شرکت های دانش بنیان

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

تسهیل صدور جواز تاسیس و استقرار شرکت ها در محدوده شهرهای

جمهوری

بزرگ و دارای کاربری مسکونی

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

اعطای تسهیالت نظام وظیفه به افراد فعال در شرکتهای دانشبنیان

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان برای شرکت های دانش بنیان

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

تخصیص امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری

5

ارائه خدمات تسهیل گرانه به شرکت های دانش

حمایت از اعزام اعضای هیات علمی شاغل در شرکت های دانش بنیان

بنیان()13011598000

به فرصت مطالعاتی
واگذاری اراضی شهرکهای صنعتی به شرکت های دانش بنیان
حمایت از ترویج و تبلیغ شرکتهای دانش بنیان در رسانه ها
ارائه گواهی انطباق و گواهی محصول برای کاالهای دانشبنیان
حمایت از ورود شرکتهای دانش بنیان به بورس
تامین نیروی انسانی کارآمد برای شرکت های دانش بنیان

87

معاونت علمی و فناوری ریاست

تسهیل اخذگواهی کاربری نهایی برای کانال خرید برجام (کاربری

جمهوری

نهایی اقالم با کاربری دوگانه)

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

ارائه مشاوره توسعه کسب و کار به شرکت های دانش بنیان

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

حمایت از توسعه و استقرار مراکز نوآوری دانشگاهی

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

حمایت از توسعه و استقرار مراکز نوآوری تخصصی خصوصی

جمهوری

6

حمایت ازایجاد و استقرار نهادهای توسعه نوآوری

حمایت از توسعه شتابدهنده های عمومی و تخصصی فناوری اولویت

()13081599000

دار

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

حمایت از توسعه کارخانه نوآوری

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

حمایت از توسعه شتابنده ها

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

7

حمایت از ثبت اختراعات و مالکیت فکری در دفاتر

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری

اعزام و پذیرش هیات های تجاری دانش بنیان و فناور

معاونت علمی و فناوری ریاست

حمایت از اخذ گواهینامه و تاییدیه رایج ملی و بین المللی برای

جمهوری

صادرات محصوالت دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست

حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در پاویون ملی ایران در

جمهوری

نمایشگاههای خارجی

87
87

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

جمهوری

8

بین المللی اختراعات ()13081600000

توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناور در

حمایت از حضور مستقل شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای

عرصه بین الملل ()13011601000

خارجی تخصصی

8

توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناور در
عرصه بین الملل ()13011601000

معاونت علمی و فناوری ریاست
87
87

حمایت از شرکتهای دانش بنیان در انجام تحقیقات بازار

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

تسهیل صادرات محصوالت دانش بنیان از طریق تناظریابی

جمهوری

( )Busine ss Ma tch Ma king

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

حمایت از شرکت در مناقصات بین المللی برای شرکتهای دانش بنیان

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

9

حمایت و جذب متخصصان ایرانی خارج از کشور

دانشگاه های برتر خارجی

()13011602000

ارائه تسهیالت علمی آموزشی و پژوهشی به متخصصان ایرانی خارج از

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

ارائه تسهیالت اشتغال ایجاد شرکتهای نوپا به فارغ التحصیالن

جمهوری

کشور
10
11

تمهید و تسهیل تبادالت بین المللی فناوری
()10011603000
حمایت از طرح های کالن ملی
فناوری()10051604000

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

حمایت از پژوهش های مرز دانش در حوزه فناوری های راهبردی

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

12

حمایت از توسعه فناوری های راهبردی
()10051605000

جمهوری

حمایت از نهادهای عملی در حوزه های فناوری های راهبردی

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری

حمایت از پایان نامه ها و طرح های دانشجویی در حوزه های فناوری
های راهبردی

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

حمایت از توسعه فناوری های راهبردی در حوزه های اولویت دار

13

بازار سازی محصوالت پیشرفته ساخت داخل
()13011606000

بازارسازی برای تجهیزات صنعتی پیشرفته ساخت داخل

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

()13011606000

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

13

بازار سازی محصوالت پیشرفته ساخت داخل

جمهوری

14
15
16
17

صدور مجوز کانونهای هماهنگی دانش ،صنعت و
بازار ()13011607000
حمایت از تجاری سازی طرح های فناوری
()13011608000
ترویج و فرهنگ سازی حوزه اقتصاد دانش بنیان
()18051609000
حمایت از محققان و سرآمدان علمی کشور
()13011610000

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

18

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری

87

جمهوری

حمایت از ایجاد و توسعه شبکه نوآوری تهران

پذیرش و استقرار و ارائه خدمات به شرکتها در
مراکز رشد واحدهای فناور ()13011612000

20

پذیرش و استقرار و ارائه خدمات به شرکتها در

تسهیل عقد قرارداد پژوهشی دانشگاه ها با شرکتهای مستقر در پارک

پارک فناوری پردیس ()13011613000

و مرکز رشد و تجاری سازی یافته های علمی

معاونت علمی و فناوری ریاست

تسهیل تشکیل کنسرسیوم از شرکتهای فناور مستقر در پارک برای

جمهوری

شرکت در مناقصات

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

فناوری()13091611000

حمایت از شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی

حمایت از تجاری سازی اختراعات

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

شبکه سازی مراکز فناوری و فعالین حوزه

جمهوری
19

بازار سازی در حوزه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل

جمهوری

21

تدوین اسناد آینده نگاری در حوزه های بخشی
اولویت دار ()10012201000

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

22

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

23

جمهوری

24

جمهوری

25

جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست

87

جمهوری

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

حمایت از شرکت های خالق ()13012203000

برجسته علمی بین المللی مسلمان
()13082204000

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

()10012202000

اعطای جایزه بین المللی مصطفی به محققان

معاونت علمی و فناوری ریاست
87

راهبری تدوین پیوست فناوری بخشی

26

راهبری فن بازار ملی ایران ()13012205000
اعطای گرنت و کرسی پژوهشی به محققان
()13082206000
سازمان امور مالیاتی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

صدور گواهی تبصره یک ماده  186قانون مالیات
های مستقیم()10011614000

2

دریافت مالیات بر درآمد حقوق ()10011615000

3

ارائه شماره اقتصادی()10011616000
دریافت و پردازش اظهار نامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و صدور

4
5

عنوان زیر خدمت

گواهی مربوطه
دریافت و پردازش اظهار نامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و صدور
دریافت و پردازش اظهار نامه مالیات منابع مختلف گواهی مربوطه
و صدور گواهی مربوطه ()10011617000

دریافت و پردازش اظهار نامه مالیات منابع مختلف
و صدور گواهی مربوطه ()10011617000

6

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

88

سازمان امور مالیاتی

10

88

سازمان امور مالیاتی

11

88

سازمان امور مالیاتی

12

88

سازمان امور مالیاتی

13

88

سازمان امور مالیاتی

14

88

سازمان امور مالیاتی

15

89

سازمان انرژی اتمی

89

سازمان انرژی اتمی

89

سازمان انرژی اتمی

دریافت و پردازش اظهار نامه مالیات بر درآمد اجاره امالک و صدور
گواهی مربوطه
دریافت و پردازش اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده و صدور گواهی

7

مربوطه
استرداد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

8

()10011924000
صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده

9

()10011925000
 -1دریافت و پردازش اطالعات صورت معامالت فصلی موضوع ماده
ارائه اطالعات درآمد و هزینه مؤدیان
مالیاتی()10011620000

 169قانون مالیات های مستقیم
-2دریافت و پردازش اطالعات موضوع ماده  169مکرر قانون مالیات
های مستقیم

ارائه خالصه پرونده مالیاتی
مؤدیان()10011621000
دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور
گواهی مربوطه()10011622000
رسیدگی به اعتراضات مؤدیان
مالیاتی()10011623000
رسیدگی به شکایات مؤدیان
مالیاتی()10011624000
سازمان انرژی اتمی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

صدرو مجوز افزایش منابع پرتوی()13031626000

عنوان زیر خدمت

صدور پروانه اشتغال مراکز کار با

89

سازمان انرژی اتمی

2

89

سازمان انرژی اتمی

3

89

سازمان انرژی اتمی

4

89

سازمان انرژی اتمی

5

89

سازمان انرژی اتمی

6

89

سازمان انرژی اتمی

7

89

سازمان انرژی اتمی

8

صدور مجوز حمل منابع پرتوی()13031633000

89

سازمان انرژی اتمی

9

صدور مجوز کار با اشعه()13011634000

89

سازمان انرژی اتمی

10

89

سازمان انرژی اتمی

11

89

سازمان انرژی اتمی

12

89

سازمان انرژی اتمی

13

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90

صنایع معدنی(ایمیدور)

پرتو()13011627000
صدور پروانه اشتغال به منظور واردات منابع و
دستگاههای پرتوی()13011628000
صدور گواهینامه آزمون های غیرمخرب
صنعتی()13031629000
صدور مجوز احداث مراکز پزشکی هستهای و
پرتودرمانی()16021630000
صدور مجوز بهرهبرداری از مراکز پرتونگاری
صنعتی()13011631000
صدور مجوز تاسیس مراکز پرتونگاری
صنعتی()13011632000

صدور مجوز نصب تجهیزات پزشکی
پرتوزا()16021635000
صدور مجوز واگذاری منابع
پرتوی()13031636000
صدور مجوز ورود و ترخیص منابع پرتوی و
دستگاههای پرتوساز()13011637000
نظارت و بازرسی مراکز کار با
پرتو()13031638000
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدور)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90

صنایع معدنی(ایمیدور)

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90

صنایع معدنی(ایمیدور)
سازمان توسعه و نوسازی معادن و

90
90

ایران ()13041639000

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی(ایمیدور)

طراحی سیاستهای اجرایی مرتبط با طرح های
2

()13041640000

صنایع معدنی(ایمیدور)

صنایع معدنی(ایمیدور)

توسعه معدن و صنایع معدنی تابعه و وابسته

90
90

 .2راهبری طرح های توسعه واحدهای تابعه و وابسته سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

3

تابعه و وابسته سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران ()13041641000
 .1حمایت از پروژه های پژوهشی مرتبط با معدن و صنایع معدنی

صنایع معدنی(ایمیدور)

 .2آموزش بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی

صنایع معدنی(ایمیدور)
سازمان توسعه و نوسازی معادن و

90

معدن و صنایع معدنی

نظارت ،ارزیابی و تدوین برنامه بهبود واحدهای

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90

 .2ارایه کمکهای فنی و مالی به شرکتها و مجتمع های تابعه و وابسته
 .1تعریف طرح های توسعه و مشارکت در سرمایه گذاری در حوزه

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90

و وابسته سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

صنایع معدنی(ایمیدور)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90

1

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

 .1تعیین استراتژیها ،اهداف و برنامه های شرکتها و مجتمع های تابعه

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90

راهبری شرکتها و مجتمع های تابعه و وابسته

عنوان زیر خدمت

 .3ارائه خدمات اطالع رسانی در حوزه معدن و صنایع معدنی

صنایع معدنی(ایمیدور)
سازمان توسعه و نوسازی معادن و

 .4تدوین و انتشار طرح های جامع توسعه زنجیره معدن و صنایع

صنایع معدنی(ایمیدور)

معدنی کشور

سازمان توسعه و نوسازی معادن و

 .5ایجاد و توسعه زیربناهای مورد نیاز در مناطق اولویت دار بخش

صنایع معدنی(ایمیدور)

4

توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی
()13041642000

معدن و صنایع معدنی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90

4

توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی
()13041642000

صنایع معدنی(ایمیدور)

بخش معدن و صنایع معدنی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90
90
90

 .7اجرای طرحهای اکتشافی در مناطق کمتر توسعه یافته

صنایع معدنی(ایمیدور)
سازمان توسعه و نوسازی معادن و

 .8تدوین و پیشنهاد سیاستهای مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی

صنایع معدنی(ایمیدور)

به وزارتخانه و نهادهای حاکمیتی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و

 .9حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه معدن و

صنایع معدنی(ایمیدور)

صنایع معدنی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و
90

 .10ارائه جایزه بهره وری حوزه معدن و صنایع معدنی

صنایع معدنی(ایمیدور)
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

جمهوری اسالمی ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

وظیفه عمومی نیروی انتظامی
91

جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

جمهوری اسالمی ایران

عنوان زیر خدمت
 -1معاینه اولیه مشمولین وظیفه عمومی

وظیفه عمومی نیروی انتظامی
91

 .6حمایت از برگزاری رویدادها( همایشها ،نمایشگاه ها و غیره) در

1

اعزام به خدمت مشمولین وظیفه
عمومی()11021643000

-2تمدید  /تعجیل اعزام به خدمت وظیفه عمومی
-3اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی
-4اعالم پایان خدمت و صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی
-1تایید معافیت و صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی

وظیفه عمومی نیروی انتظامی
91

-2صدور برگه معافیت تحصیلی برای دانشجویان انتقالی

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91
91

-3صدور مجوز خروج موقت از کشور
2

صدور معافیت از وظیفه عمومی()12011644000
-4صدور مجوز فعالیت ورزشی

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

-5صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول برای تحصیل خارج از

جمهوری اسالمی ایران

کشور

وظیفه عمومی نیروی انتظامی
91

-6صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول داخل کشور

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

-1صدور کارت المثنی پایان خدمت یا معافیت از خدمت

جمهوری اسالمی ایران

3

کارت پایان خدمت یا معافیت از
خدمت()11021645000

وظیفه عمومی نیروی انتظامی
91

-3تایید اصالت کارت پایان خدمت

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

-1رسیدگی به درخواست کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

جمهوری اسالمی ایران
وظیفه عمومی نیروی انتظامی

91

جمهوری اسالمی ایران

-2ارسال مجدد کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت

4

رسیدگی به اعتراضات خدمت وظیفه
عمومی()11021646000

 -2رسیدگی به اعتراضات رای شورای پزشکی
-3رسیدگی به عدم صدور معافیت تحصیلی
-4رسیدگی به غیبت از خدمت وظیفه عمومی

وظیفه عمومی نیروی انتظامی
91

جمهوری اسالمی ایران

5

فروش خدمت به مشمولین غایب خدمت وظیفه
عمومی()11021647000

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
92

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما)

ایران (هما)

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
92

 -1فروش بلیت

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

 -2ارائه خدمات فرودگاهی (هندلینگ) به مسافرین

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

 -3ارائه خدمات فرودگاهی (هندلینگ) مسافر به سایر شرکت ها
1

جابجایی مسافرین هوایی()13051648000
 -4انجام امور مربوط به سیستم های فروش بلیت و آژانس ها

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92
92

-5انجام امور مربوط به رابطه آژانس ها و یاتا

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

-6اطالع رسانی به مسافرین در خصوص تغییرات پرواز (ابطال ،تاخیر،

ایران (هما)

انجام پیش از موعد)

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
92

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

-1ارائه خدمات فروش بار

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

عنوان زیر خدمت

ایران (هما)

2

حمل بار هوایی()13051649000

-2ارائه خدمات فرودگاهی (هندلینگ) بار به صاحبان بار
-3ارائه خدمات فرودگاهی (هندلینگ) بار به سایر شرکت ها

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
92

 -1ارائه خدمات کیترینگ به مسافرین

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

 -2ارائه خدمات کیترینگ به سایر شرکت ها
3

ارائه خدمات پروازی()13051650000
 -3ارائه خدمات حفاظتی به مسافرین و صاحبان بار

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

-4ارائه خدمات حفاظتی به سایر شرکت ها

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

 -1انجام امور بیمه خسارت جامه دان

ایران (هما)

4

جبران خسارت مسافرین و صاحبان بار
هوایی()13051651000

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
92
92

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

92

-3انجام امور مربوط به جبران خسارت ناشی از تاخیرات و ابطال پرواز

ایران (هما)
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی

ایران (هما)

 -2انجام امور بیمه خسارت بار

5
6

ارائه خدمات فنی و تعمیرات هواپیما به سایر
شرکت ها()13051652000
ارائه خدمات آموزش هوایی به عموم مردم و سایر
شرکت ها()18051653000

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآوردههای شیرخشک و غذای ویژه

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ورود فرآوردههای شیرخشک و غذای ویژه

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآوردههای آرایشی و بهداشتی

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ورود فرآورده های آرایشی و بهداشتی

سازمان غذا و دارو
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ورود فرآوردههای غذایی و آشامیدنی

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآوردههای تجهیزات و ملزومات پزشکی

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

طبیعی

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ورود فرآوردههای دارو ،مخدر و داروهای طبیعی

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآوردههای مکمل تغذیه ای

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ورود فرآوردههای مکمل تغذیه ای

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآوردههای ملزومات دارویی

93

سازمان غذا و دارو

صدور پروانه بهداشتی ورود فرآوردههای ملزومات دارویی

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

4

93

سازمان غذا و دارو

5

93

سازمان غذا و دارو

1

ارائه پروانه های فرآورده های سالمت محور
()16061654000

صدور پروانه بهداشتی ورود فرآوردههای تجهیزات و ملزومات پزشکی
صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآوردههای دارو ،مخدر و داروهای

آزمایش و کنترل کیفی مواد ،فرآوردهها و اقالم
2

مواد و محصوالت و فراورده های سالمت
()16061657000
صدور /تمدید مجوزهای فعالیت آزمایشگاههای

3

کنترل همکار در حوزه اقالم سالمت محور
()16061658000
ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک
های رژیمی یارانه ای ()16061659000
ارائه اطالعات عوارض مصرف فراورده های سالمت
محور ()16061660000
صدور پروانه فعالیت شرکت های حوزه فراورده های سالمت محور

6

ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سالمت
محور ()16062245000

ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سالمت

تأیید صالحیت مسئولین شرکت های حوزه فرآورده های سالمت

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

سالمت محور

93

سازمان غذا و دارو

صدور مجوز ورود فراورده های آرایشی و بهداشتی

93

سازمان غذا و دارو

صدور مجوز ورود فراورده های غذایی و آشامیدنی

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

کنترل

93

سازمان غذا و دارو

صدور مجوز ورود فراورده های تجهیزات و ملزومات پزشکی

93

سازمان غذا و دارو

8

93

سازمان غذا و دارو

9

93

سازمان غذا و دارو

صدور مجوز ترخیص فراورده های آرایشی و بهداشتی

93

سازمان غذا و دارو

صدور مجوز ترخیص فراورده های غذایی و آشامیدنی

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

تحت کنترل

93

سازمان غذا و دارو

صدور مجوز ترخیص فراورده های تجهیزات و ملزومات پزشکی

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

6

7

10

11

12

محور ()16062245000

ارائه مجوز ورود فرآوردههای سالمت محور
()16062246000

محور
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های

صدور مجوز ورود شیرخشک و غذای ویژه
صدور مجوز ورود فراورده های طبیعی ،سنتی و مکمل تغذیه ای
صدور مجوز ورود فراورده های دارویی ،ملزومات دارویی و مواد تحت

نظارت و بازرسی بر تأمین ،توزیع و عرضه اقالم
سالمت محور ()16062247000
پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقالم
سالمت محور ()16062248000

ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سالمت محور
()16062249000

صدور مجوز ترخیص شیر خشک و غذای ویژه
صدور مجوز ترخیص فراورده های طبیعی ،سنتی و مکمل
صدور مجوز ترخیص فراورده های دارویی ،ملزومات دارویی و مواد

ارائه شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه
()16062250000
ارائه پروانه فعالیت داروخانه و مسئولین فنی
داروخانه ()16062251000

صدور پروانه تاسیس داروخانه

ارائه پروانه فعالیت داروخانه و مسئولین فنی

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

93

سازمان غذا و دارو

94

ستاد وزارت نفت

94

ستاد وزارت نفت

94

ستاد وزارت نفت

مکعب)

94

ستاد وزارت نفت

صدور موافقت اصولی اولیه تخصیص خوراک هیدروکربوری

94

ستاد وزارت نفت

صدور مجوز اولیه واردات کاالی مرتبط نفتی و پتروشیمی

94

ستاد وزارت نفت

94

ستاد وزارت نفت

صنعت نفت

94

ستاد وزارت نفت

تایید ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت

94

ستاد وزارت نفت

تایید تعرفه واردات تجهیزات صنعت نفت

94

ستاد وزارت نفت

12

13
14

داروخانه ()16062251000

تأیید صالحیت مسئولین فنی داروخانه
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی داروخانه

پاسخ به استعالم اصالت به بیمه های درمانی
()16062252000
ارائه مجوز توزیع فراورده های سالمت محور

صدور مجوز توزیع فراورده های آرایشی و بهداشتی

()16062253000

صدور مجوز توزیع فراورده های غذایی و آشامیدنی
ارائه اطالعات دارویی و غذایی

15

ارائه اطالعات فراورده های سالمت محور
()16062254000

ارائه اطالعات موقعیت مکانی داروخانه ها
ارائه اطالعات داروهای کمیاب
ارائه آمار و گزارشات حوزه غذا و دارو
احراز اصالت فرآورده های سالمت محور
ستاد وزارت نفت
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

صدور مجوز گازرسانی برای متقاضیان عمده (باالی  10هزار متر

1

ارایه مجوزهای صنعت نفت ()13032212000

صدور مجوز خرید یا ساخت نرم افزار در زیرمجموعه های وزارت نفت
ارائه گواهی صالحیت مشاوران و پیمانکارن حوزه های تخصصی

2

ارائه آمار و اطالعات حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی
()13032213000

94

ستاد وزارت نفت

3

94

ستاد وزارت نفت

4

94

ستاد وزارت نفت

5

94

ستاد وزارت نفت

6

94

ستاد وزارت نفت

7

94

ستاد وزارت نفت

8

94

ستاد وزارت نفت

9

94

ستاد وزارت نفت

10

94

ستاد وزارت نفت

11

94

ستاد وزارت نفت

12

94

ستاد وزارت نفت

95

شرکت ملی نفت

95

شرکت ملی نفت

95

شرکت ملی نفت

13

بازرسی و رسیدگی به شکایات صنعت نفت
()13032214000
تعیین فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت
()13032215000
تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت نفت
()13032216000
تدوین پیش نویس قوانین و مقررات صنعت نفت

_
_
_

()13032217000
نظارت عالیه بر پروژه های فناورانه وزارت نفت
()13082218000
راهبری پروژه های پژوهشی صنعت نفت
()13082219000
تعیین اولویتهای قناوریهای صنعت نفت
()13082220000
ارائه شرح خدمات و ضوابط مهندسی صنعت نفت
()13032221000
رتبه بندی منابع تامین کاالی صنت نفت ()AVL
()13032222000
راهبری معامالت دستگاه های صنعت نقت
()13032223000
ارایه دوره های فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات
علمی دانشگاه ها در وزارت نفت
()13082224000
شرکت ملی نفت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

فروش نفت خام و فرآورده های نفتی
()13031668000

عنوان زیر خدمت
فروش داخلی نفت خام ،فراورده نفتی و میعانات گازی

1

95

شرکت ملی نفت

95

شرکت ملی نفت

2

95

شرکت ملی نفت

3

96

شرکت ملی گاز

96

شرکت ملی گاز

فروش نفت خام و فرآورده های نفتی
()13031668000

فروش خارجی نفت خام

ارائه گزارش های لرزه نگاری نفتی و زمین
شناسی هیدروکربوری
پاسخگویی به شکایات حوزه شرکت ملی نفت
شرکت ملی گاز
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

96

شرکت ملی گاز

1

اشتراک پذیری مشترکین جزء

96

شرکت ملی گاز

2

اشتراک پذیری مشترکین عمده

96

شرکت ملی گاز

3

ارائه قبض المثنی

96

شرکت ملی گاز

4

ارائه استعالم بدهی (تسویه حساب)

96

شرکت ملی گاز

5

ارائه استعالم سازمانها (دفترخانه رسمی/شهرداری ها)

96

شرکت ملی گاز

6

تغییر نام مشترک جزء

96

شرکت ملی گاز

7

اصالح آدرس مشترک جزء

96

شرکت ملی گاز

8

ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)

96

شرکت ملی گاز

9

اصالح قبض مشترکین گاز

96

شرکت ملی گاز

10

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)

96

شرکت ملی گاز

11

96

شرکت ملی گاز

12

96

شرکت ملی گاز

13

تست کنتور گاز

96

شرکت ملی گاز

14

نصب علمک

96

شرکت ملی گاز

15

جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)

96

شرکت ملی گاز

16

جابجایی علمک

96

شرکت ملی گاز

17

قطع جریان گاز مشترکین

96

شرکت ملی گاز

18

وصل مجدد جریان گاز مشترکین

خدمات مشترکین گاز ()13061670000

تغییر نوع مصرف مشترکین گاز
رفع اشکال قبض گاز

96

شرکت ملی گاز

19

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

96

شرکت ملی گاز

20

تفکیک کنتور گاز

96

شرکت ملی گاز

21

اقاله/فسخ قرارداد

96

شرکت ملی گاز

22

تعویض کنتور گاز

96

شرکت ملی گاز

23

96

شرکت ملی گاز

24

پاسخگویی به شکایات و درخواست ها در حوزه گاز
()13032231000
حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه گاز
()13082232000

شرکت ملی پخش فرآورده های
97

نفتی
شرکت ملی پخش فرآورده های

97

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

نفتی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

شرکت ملی پخش فرآورده های
97

خرده فروشی بانکرینگ

نفتی
شرکت ملی پخش فرآورده های

97

نفتی
شرکت ملی پخش فرآورده های

97

فروش مرزی فرآورده های نفتی
1

نفتی
نفتی

حمل زمینی

97

حذف رمز کارت هوشمند سوخت

نفتی
شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی

فروش فرآورده های نفتی به مجاری عرضه و مصرف کنندگان جزء و
فروش صادراتی فراورده های نفتی به کشورهای همجوار از طریق

شرکت ملی پخش فرآورده های
97

فروش فرآورده های نفتی ()13031672000

عمده

شرکت ملی پخش فرآورده های
97

عنوان زیر خدمت

2

خدمات کارت هوشمند سوخت ( )13032242000ثبت مفقودی ،صدور المثنی و پیگیری کارت هوشمند سوخت

2

خدمات کارت هوشمند سوخت ()13032242000

شرکت ملی پخش فرآورده های
97

خروج از لیست خاکستری خودروهای نفتگاز سوز

نفتی
شرکت ملی پخش فرآورده های

97

نفتی

98

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

98

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

98

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

98

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

98

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

98

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

98

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

98

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

3

ارایه مجوز احداث جایگاه عرضه فرآورده های نفتی
()13032243000
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2
3

عنوان زیر خدمت

اطالع رسانی فرصتهای سرمایه گذاری صنایع
پتروشیمی ()13031674000
تعیین واعالم قیمت محصوالت پتروشیمی
()13031675000
ارائه گزارشهای تحلیلی تولید و فروش مجتمع
های پتروشیمی ()13032225000
تشخیص صالحیت و رتبه بندی فروشندگان

4

تجهیزات و خدمات پتروشیمی ( Approved
)V e ndor List) (13032226000

5
6

صدور موافقت اولیه احداث واحدهای پتروشیمی
()13032227000
نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرحهای
صنعت پتروشیمی ()13032228000
ستاد وزارت راه و شهرسازی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

1

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

2

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

3

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

4

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

5

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

ساختمان(شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
-3صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

ساختمان(شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی  ،تجربی
-4صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی(صدور ،

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

تمدید ،ارتقاء و انتقال)
-5صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

حقیقی(صدور  ،تمدید ،ارتقاء و انتقال)
-6صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی(شخص

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

6

()15061676000
انتشار و ترویج مقرارت ملی ساختمان
()15061677000
راهبری آموزش های تخصصی در حوزه مسکن و
شهرسازی()18051678000
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان
()15061679000
تدوین و ابالغ ضوابط و مقررات شهرسازی و
معماری ()15051680000
تعیین حدود صالحیت حرفه ای دارندگان مدارک
مرتبط با مهندسی ساختمان ()15061681000
-1صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
-2صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و

7

ارائه پروانه های اشتغال به کار مهندسی و کاردانی
در حوزه مسکن و شهرسازی()13041682000

حقوقی)
-7صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و
ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و معمار تجربی-پایه

7

ارائه پروانه های اشتغال به کار مهندسی و کاردانی
در حوزه مسکن و شهرسازی()13041682000

-8صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و
99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی ،کاردانی و تجربی
-9صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره  4ماده

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

"11

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

-10صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

8

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

9

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

-11صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل
بازرسی(شخص حقوقی)

10

11

12

13

پاسخگویی به شکایات تشکلها در حوزه حمل و
نقل ()13051683000
تامین مصالح پروژه های عمرانی
()13051685000
ارایه فرصتهای سرمایهگذاری و مشاوره در
خصوص ماهیت پروژههای حمل و نقل به
متقاضیان سرمایه گذاری ()13051686000
صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیالت
صندوق توسعه ملی ()15011687000
تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهای برنامه های
توسعه بخش حمل و نقل ()13051688000
تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران -1تهیه طرحهای کالبدی منطقهای
()15021689000

-2تهیه طرحهای توسعه و عمران جامع ناحیه
-1تهیه طرحهای توسعه و عمران جامع شهری

14

تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری

-2تهیه طرحهای تفصیلی شهری

()15021690000

-3تهیه طرحهای طراحی شهری
-4تهیه طرحهای مجموعه شهری

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

15

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

16

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

17

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

99

ستاد وزارت راه و شهرسازی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

18

19

20

ارائه عکس و نقشه پایه از مناطق شهری و
فراشهری()15021691000
تهیه و بروزرسانی پایگاه اطالعات مکانی طرحهای
توسعه و عمران ()15021692000
صدور مجوزتخریب و بازسازی ساختمان های
عمومی و دولتی ()15012152000
بررسی ساخت و ساز و رفع تعارض موقعیت مکانی
ابنیه در مسیر و حریم احداث طرحهای ساخت راه
()15022153000
نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون
ماده )15012154000(5
ساماندهی و بهسازی نماها ،جداره ها و مناظر
شهری ،مناسب سازی محیط و
معابر()15022155000

21
22

احداث و بهسازی راه های کشور()13052156000

-1احداث و بهسازی راه اصلی و فرعی
-2احداث و بهسازی راه روستایی

مطالعه و پایش مسیر پروژه های
راهسازی()13052157000
سازمان تبلیغات اسالمی
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

-1اعزام و توزیع مبلغین و مبلغات در مناسبتهای دینی و انقالبی
1

اعزام مبلغین مذهبی و اساتید فرهنگی  -دینی
()17041693000

 -2اعزام امام جماعت به کانون های جمعیتی
(مساجد،هیئات،کاخانجات،مدارس،ادارات و)...
 -3اعزام اساتید گفتمان دینی
 -4اعزام مبلغ به اردوگاه ها و پایگاه های اوقات فراغت

2

استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم
()17041694000

-1

استقرار روحانی در مناطق روستایی

2

استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -1صدور مجوز فعالیت اتحادیه های قرآنی استانی و کشوری

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -2صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -3صدور مجوز ایجاد خانه های قرآن و عترت

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -4صدور مجوز ایجاد کانون مداحان و شعرای آیینی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -5صدور مجوز ایجاد کانون های فرهنگی تبلیغی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -8صدور مجوز ایجاد اتحادیه انجمنهای اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -9صدور مجوز فعالیت جمعیت بانوان فرهیخته

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -10صدور مجوز ایجاد هیئت مذهبی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -11صدور مجوز فعالیت شورای هیئات مذهبی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -12صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

3

4

()17041694000

-2

استقرار روحانی در سکونتگاه های غیررسمی

ارائه مجوز ایجاد و فعالیت تشکل های دینی و

 -6صدور مجوز ایجاد انجمن های اسالمی

قرانی ()17061695000

 -7صدور مجوز فعالیت مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی

صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم
()17061696000
پشتیبانی و حمایت از مداحان و ستایشگران اهل

-1

بیمه مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السالم

بیت علیهم السالم ()17042007000

-2

صدور کارت شناسایی مداحان و ستایشگران اهل بیت (ع)

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-1

تربیت معلمان قرآن کریم

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-2

تربیت مدرسان قرآن کریم

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-3

تربیت داور مسابقات قرآن

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-4

تربیت مربیان آشنایی و اُنس کودکان با قرآن

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-5

تربیت استادان قرآن کریم

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-1

آموزش اخالق و احکام کسب و کار ویژه اصناف

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-2

آموزش تخصصی اساتید و معلمان حوزه دین

5

6

تربیت کادر متخصص آموزش قرآن کریم
()17042008000

-3
100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

8

100

سازمان تبلیغات اسالمی

9

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

آموزش تخصصی مسئولین تشکلهای دینی ،روسای هیئات

مذهبی ،انجمنهای اسالمی و کانونهای فرهنگی

7

-4

آموزش تخصصی روحانیون مستقر و هجرت

توانمندسازی شبکه تبلیغی و اقشار تأثیرگذار

-5

آموزش فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت

فرهنگی دینی ()18052009000

-6

آموزش تخصصی مبلغات و بانوان فرهیخته

-7

آموزش تخصصی مبلغین و ائمه جماعات

-8

آموزش تخصصی مداحان و ستایشگران اهل بیت عصمت و

طهارت(ع)
-9

آموزش تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی

توسعه وتجهیز کتابخانه های حوزه دین و شبستان
()17052010000
تولید و انتشار اخبار فرهنگی دینی
()17062011000
حمایت از تألیف وانتشار کتب ونشریات فرهنگی-

-1

حمایت از انتشار کتب ونشریات فرهنگی -دینی

دینی ()17042012000

-2

حمایت از تالیف کتب ونشریات فرهنگی -دینی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-1

حمایت از اتحادیه های مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-2

حمایت از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-3

حمایت از خانه های قرآن شهری و روستایی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-4

حمایت از هیئات مذهبی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

حمایت از تشکل های دینی و مردمی

-5

حمایت از شورای هیئات مذهبی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

()17042013000

-6

حمایت از کانون مداحان و شعرای آیینی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-7

حمایت از کانونهای فرهنگی تبلیغی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-8

حمایت از انجمنهای اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-9

حمایت از مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی

10

11

100

سازمان تبلیغات اسالمی

 -10حمایت از اتحادیه انجمنهای اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-1

پیمایش ملی وضع موجود فرهنگی اجتماعی دین

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-2

انجام پژوهشهای کاربردی حوزهی فرهنگی ـ دینی

حمایت و انجام پژوهشهای فرهنگی ـ دینی

-3

ارائه گزارشهای پژوهشی دادههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

()17052014000

و دینی

12

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-4

حمایت از پایاننامههای فرهنگی ـ دینی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-5

ارائه گزارش رصد فرهنگ اسالمی کاالهای فرهنگی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

-1

حمایت و برگزاری مسابقات و محافل قرآنی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی

100

سازمان تبلیغات اسالمی
شرکت مادر تخصصی عمران

101

شهرهای جدید و توابع

13

14
15
16

17

18

حمایت و برگزاری مراسم وجشنواره های فرهنگی -2 -
دینی ()17042015000

حمایت و برگزاری مراسم و مناسبتهای دینی و انقالبی

-3

برگزاری جشنواره کتاب دین وپژوهشهای برتر

-4

حمایت و برگزاری جشنواره ها ویاد واره های فرهنگی-دینی

صدور کد تبلیغی مبلغین و مبلغات
()17042016000
نظارت بر نشر قرآن کریم ()17062017000

-1

تصحیح و ارائه مجوز نشر قرآن کریم

-2

نظارت و جلوگیری از نشرقرآن های فاقد مجوز

آموزش و تربیت دانش آموزان علوم و معارف
اسالمی صدرای والیت ()18022018000
-1

آموزش های عمومی و تخصصی قرائت قرآن کریم

آموزش های عمومی و تخصصی قرآن کریم

-2

آموزش های عمومی و تخصصی حفظ قرآن کریم

()18052019000

-3

آموزش های عمومی و تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

-4

آموزش های تخصصی تفسیر قرآن کریم

ارائه خدمات اردویی به جوانان و اقشار تأثیرگذار
فرهنگی دینی ()17042020000
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و توابع

شرکت مادر تخصصی عمران
101

شهرهای جدید و توابع

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

شرکت مادر تخصصی عمران
101

صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی (مختص ستاد)

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

101
101
101
101
101

شهرهای جدید و توابع

شهرهای جدید (مختص ستاد) ()15021699000

شرکت مادر تخصصی عمران
شهرهای جدید و توابع

جدید (مختص ستاد و توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران

اِعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها ،شهرک ها و شهرهای

شهرهای جدید و توابع

جدید (مختص توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران

فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

شهرهای جدید و توابع

2

واگذاری زمین در محدوده شهرهای جدید

(مختص توابع)

(مختص توابع) ()15021700000

انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

101

1

ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با

شهرهای جدید و توابع

(مختص توابع)
3

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده
شهرهای جدید (مختص توابع) ()15011701000

شرکت مادر تخصصی عمران
101

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

101

صدور پروانه بهره برداری از شهرک (مختص ستاد)
تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها ،شهرک ها و شهرهای

شرکت مادر تخصصی عمران
101

صدور پروانه تأسیس شهرک (مختص ستاد)

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

عنوان زیر خدمت

شهرهای جدید و توابع

تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید
4

آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید
(مختص توابع) ()15021702000

(مختص توابع)
آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید (مختص توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران
101

تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید (مختص ستاد و توابع)

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

101

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

101

طراحی شهری و تأمین سکونتگاه برای متقاضیان
5

بالقوه مسکن در محدوده شهرهای جدید (مختص
ستاد و توابع) ()15011703000

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

101
101

شهرهای جدید و توابع

101
101

شهرهای جدید و توابع

(مختص توابع)
پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی (مختص ستاد و توابع)

شهرهای جدید و توابع

احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی (مختص توابع)

شهرهای جدید و توابع
شهرهای جدید و توابع

6

تجهیز شهرهای جدید (مختص ستاد و توابع)

طرّاحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی (مختص ستاد و

()15021704000

توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران

اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای

شهرهای جدید و توابع

جدید (مختص توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران

مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی ،تأسیساتی و رفاهی

شهرهای جدید و توابع

(مختص توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران
101

ستاد و توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران

شرکت مادر تخصصی عمران
101

برنامهریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی (مختص

پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان ،دولتی و اجرایی

شرکت مادر تخصصی عمران
101

توابع)

تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر (مختص توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران
101

تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید (مختص ستاد و

شهرهای جدید و توابع

اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید (مختص توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران
101

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

101

شهرهای جدید و توابع

7

حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده
شهرهای جدید (مختص توابع) ()15061705000
حمایت از فناوریهای نوین ساختمانی در

8

محدوده شهرهای جدید (مختص توابع)
()15051706000

شرکت مادر تخصصی عمران
101

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

101

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین (مختص ستاد و
9

پاسخگویی (مختص ستاد و توابع)

توابع)

()15061707000

اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعالمات خصوصی ،تخلفات،

شهرهای جدید و توابع

مغایرت ها و دعاوی (مختص ستاد و توابع)

شرکت مادر تخصصی عمران
101

شهرهای جدید و توابع
شرکت مادر تخصصی عمران

101

10

حمایت از پژوهشهای مرتبط (مختص ستاد و
توابع) ()15051708000

شهرهای جدید و توابع
سازمان مجری ساختمانها و

102
102

تأسیسات دولتی و عمومی
سازمان مجری ساختمانها و

102

تأسیسات دولتی و عمومی
سازمان مجری ساختمانها و

102

تأسیسات دولتی و عمومی
سازمان مجری ساختمانها و

102

تأسیسات دولتی و عمومی

حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایدههای نو (مختص ستاد و توابع)
سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

تأسیسات دولتی و عمومی
سازمان مجری ساختمانها و

حمایت از پایاننامههای دانشجویی (مختص ستاد و توابع)

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2
3

اجرای ساختمانهای دولتی و عمومی
()10031709000
مطالعه و طراحی ساختمانها و تأسیسات
()10031710000
سرمایه گذاری و مشارکت درطراحی و اجرای
ساختمانها ()15011830000

عنوان زیر خدمت

سازمان مجری ساختمانها و

4

ارائه خدمات فنی و مهندسی در طراحی و اجرای

102

تأسیسات دولتی و عمومی

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

-4صدور مجوز طرح های عمرانی کشور

103

سازمان برنامه و بودجه

-1تدوین و راهبری برنامه پنج ساله توسعه کشور

103

سازمان برنامه و بودجه

-2تدوین و راهبری سند چشم انداز کشور

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

ساختمانها()15011831000
سازمان برنامه و بودجه

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2

عنوان زیر خدمت

بودجه ریزی و تخصیص اعتبارات کشور

 -1ارائه گزارش منابع و مصارف عمومی کشور

()10011711000

 -2تخصیص اعتبار دستگاه های اجرایی

نظارت بر عملیات عمرانی در کشور

-1نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی

()10011714000

-2نظارت بر طرح ها و پروژه های استانی
-1تدوین سند ملی آمایش سرزمین

3

4

راهبری آمایش سرزمین ()10011715000

-2ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین
-3راهبری اطالعات مکانی کشور

تدوین و راهبری برنامه های توسعه کشور

-3تدوین و راهبری برنامه ساالنه توسعه کشور

()10011716000

-4ارائه گزارش های اقتصادی ساالنه کشور
-5ارائه گزارش های تطبیقی و تحلیلی اقتصاد کالن کشور ،منطقه و
جهان

5

6

راهبری صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی کشور -1تشخیص صالحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی کشور
()10011717000
تدوین مقررات مالی نظام فنی و اجرایی کشور
()10011718000

-2ارزیابی عملکرد عوامل نظام فنی و اجرایی کشور
-1تدوین و تعدیل فهرست بهاء
-2تدوین چارچوب قراردادهای همسان
-3تعیین حق الزحمه های مصوب ساالنه

7

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

12

103

سازمان برنامه و بودجه

13

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

8

9

اطالع رسانی مناقصات و معامالت و مزایدات و
قراردادهای کشور ()10031719000
تدوین و بروزرسانی استانداردهای نظام فنی و
اجرایی کشور ()10011720000
نظارت بر عملکرد بودجه کشور
()10011721000

-1نظارت بر عملکرد بودجه دستگاه های اجرایی
-2نظارت بر عمکرد بودجه استان ها
-3نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی
-1راهبری کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی

10

راهبری موارد خاص برنامه توسعه
()10011722000

-2راهبری هزینه کرد کمک های بالعوض اشخاص حقوقی
-3تخصیص اعتبارات پروژه های مصوب سفرهای استانی رییس جمهور
-4راهبری و پایش پروژه های اقتصاد مقاومتی

11

14

15
16

تجهیز منابع و پایش تضامین و تعهدات دولت
()10011724000

-1راهبری مشارکت عمومی -خصوصی در طرح ها و پروژه های دولت
-2پایش تعهدات و تضامین دولت

تدوین راهکارهای جذب منابع مالی دولت
()10012087000
ارائه گزارشهای تحلیلی عملکردی تحقق منابع
دولت ()10012088000
تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و
ترک تشریفات معامالت دولتی ()10012089000

-1تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
-2تصویب درخواست های ترک تشریفات مناقصات و مزایدات دستگاه
های اجرایی

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات کارفرما ،مشاور و
پیمانکار ()10012090000
پاسخگویی به استعالم دستگاه ها در خصوص امور -1پاسخ به استعالم مربوط به مشاوران و پیمانکاران
فنی و اجرایی ()10012091000

پاسخگویی به استعالم دستگاه ها در خصوص امور

16

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

103

سازمان برنامه و بودجه

مجامع بینالمللی و منطقهای در داخل کشور
-4اعالم نظر در مورد عضویت دستگاهها در سازمان ها و مجامع بین

103

سازمان برنامه و بودجه

المللی

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

 -5حمایت از پایاننامههای دانشجویی مرتبط با حوزه بهرهوری

104

سازمان ملی بهره وری

 -1تدوین و ارائه برنامه جامع بهرهوری کشور

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

فنی و اجرایی ()10012091000

-2پاسخ به استعالم دستگاه ها در خصوص امور فنی
-1راهبری پروژههای پیشنهادی از سوی کشورها ،سازمانهای
بینالمللی و منطقهای
-2تایید موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه منعقده بین المللی در

راهبری پروژه های دوجانبه و چندجانبه بین

17

المللی در کشور ()10012092000

کشور
-3اعالم نظر در مورد ایجاد مراکز و یا واحدهای وابسته به سازمانها و

سازمان ملی بهره وری
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

2

ارائه خدمات آموزش و مشاوره تخصصی ارتقای
بهرهوری ()18052001000

عنوان زیر خدمت
 -1ارائه مشاورههای تخصصی ارتقای بهرهوری
 -2ارایه خدمات آموزشی بهرهوری ﴿آموزش درون کشوری﴾
 -3ارایه خدمات آموزشی سازمان بهرهوری آسیایی APO

ارائه آمار و اطالعات شاخصهای بهرهوری کشور
(کالن ،بخشی و استانی) ()10032002000
 -1برگزاری همایشهای علمی-ترویجی بهرهوری

3

4

ترویج و فرهنگسازی بهرهوری
()10052003000

تدوین و تصویب برنامههای ملی ارتقای بهرهوری
()10012004000

 -2چاپ و انتشار کتب و جزوات و نشریات مرتبط با بهرهوری
 -3شناسایی ،معرفی و تقدیر از تجارب برتر ارتقای بهرهوری
 -4ارائه خدمات کتابخانهای در حوزه بهرهوری

 -2بررسی و تصویب برنامههای بخشی ارتقای بهرهوری
 -3بررسی و تصویب برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاه های اجرایی

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

104

سازمان ملی بهره وری

5
6

ارزیابی شاخصهای بهرهوری دستگاههای اجرائی
()10012005000
احراز صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر

 -1رتبه بندی مشاوران بهرهوری

ترویج و آموزش بهرهوری ()10012006000

 -2صدور گواهی اعتبار جوایز ملی مرتبط با بهرهوری

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

های صنعتی ایران

عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
صدور مجوز حق بهره برداری از زمین ،اعیانی و

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

1

تاسیسات شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی و تحویل زمین ()13091726000

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها ،نواحی صنعتی

های صنعتی ایران

و مناطق ویژه اقتصادی

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

صدور مجوز تغییر نام قرارداد در شهرک ها ،نواحی صنعتی و

های صنعتی ایران

مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری در شهرک
2

ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
()13091727000

مناطق ویژه اقتصادی
صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک ها ،نواحی صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی
صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک ها ،نواحی صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی
صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها ،نواحی صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی
صدور پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

تمدید پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

صدور پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

ابطال پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

3

ابطال پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

مجوز شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی
()13091728000

صدور پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

تمدید پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر

های صنعتی ایران

دولتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

ابطال پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر

های صنعتی ایران

دولتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

صدور مجوز احداث بنا در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق

های صنعتی ایران

ویژه اقتصادی

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران

تمدید مجوز احداث بنا در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق
4

مجوز احداث واحدها ،در شهرک ها ،نواحی صنعتی ویژه اقتصادی
و مناطق ویژه اقتصادی ()13091729000

صدور گواهی ساخت و ساز در شهرک ها ،نواحی صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی

4

مجوز احداث واحدها ،در شهرک ها ،نواحی صنعتی
و مناطق ویژه اقتصادی ()13091729000

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

صدور گواهی پایان کار در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق

های صنعتی ایران

ویژه اقتصادی

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

مجوز تغییر کاربری  /تغییر فعالیت واحدهای
5

مستقر در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی ()13091730000

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران

105

ارائه خدمات عمومی به واحدهای مستقر در
6

شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
()13091731000

های صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

اقتصادی
صدور مجوز ارائه تسهیالت در قالب کمک های
7

فنی اعتباری و وجوه اداره شده به صنایع کوچک و
متوسط ()13011732000

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

صدور قبوض حق شارژ واحد های مستقر در شهرک ها ،نواحی

به واحدهای مستقر در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

ارائه انواع معرفی نامه (انشعابات آب ،برق ،تلفن ،گاز و فاضالب)

های صنعتی ایران
های صنعتی ایران

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

صدور قبوض آب بهای واحد های مستقر در شهرک ها ،نواحی

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

مجوز تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها ،نواحی

نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

صدور قبوض فاضالب بهای واحد های مستقر در شهرک ها،

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

مجوز تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک ها ،نواحی

استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و
8

کسب و کار شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی ()13011733000
صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهای

9

مستقر در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی ()13091734000

صدور مجوز ارائه تسهیالت در قالب کمک های وجوه اداره شده
به صنایع کوچک و متوسط
صدور مجوز ارائه تسهیالت در قالب کمک هایفنی اعتباری به
صنایع کوچک و متوسط

صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری
سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران

11

12

105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران

مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب

برگزاری تورهای صنعتی و اعزام نمایندگان صنایع
کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها,
نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از
کشور ()13011737000

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

واحدهای مستقر در شهرکها ,نواحی صنعتی و
و کار ()18051736000

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

در شهرکها ,نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
()13091735000
آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

10

برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر

برگزاری تورهای صنعتی برای واحدهای مستقر در شهرک ها،
نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحد های مستقر
در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه
های کسب و کار به خارج از کشور

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با
13

صنایع مستقر در شهرکها ،نواحی صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی ()13081738000
اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک

14

و متوسط و شهرکها ,نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی ()13081739000
صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و

15

متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها ،نواحی
صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بورس کاال و
فرابورس ()13091740000

صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط،
واحدهای مستقر در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
و ذینفعان خوشه های کسب و کار در بورس کاال
صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط،
واحدهای مستقر در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
و ذینفعان خوشه های صنعتی در فرابورس

حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و
سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

16

متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه
های کسب و کار ،شهرک ها ،نواحی صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی ()13011741000

های صنعتی ایران

حمایت از ارائه خدمات فناورانه به صنایع کوچک
سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران

و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان
خوشه های کسب و کار ()13011742000

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

17

و متوسط و واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها

18

19

شناسایی ،راهبری و حمایت از توسعه خوشه های
کسب و کار ()13011743000
حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی
شرکت های مدیریت صادرات ()13011744000
ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران

اقتصادی ،صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان
خوشه های کسب و کار ()13091745000

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

20

مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه

اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری
21

در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی ()13011746000
ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره

22

برداری در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی ()13091747000

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

های صنعتی ایران

تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری
23

در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی ()13091748000
انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره

24

برداری در شهرک ها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی ()13091749000
صدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهای حق

سازمان صنایع کوچک و شهرک
105

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

مناطق ویژه اقتصادی ()13091750000

های صنعتی ایران
سازمان صنایع کوچک و شهرک

105

25

های صنعتی ایران

بهره برداری مستقر در شهرک ها ،نواحی صنعتی و

اطالع رسانی امور مرتبط با صنایع کوچک و
26

متوسط و شهرکها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی ()13041751000
بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه ذینفعان

27

مرتبط با شهرکها ،نواحی صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی ()13041752000

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی
106

ایران
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی

106

ایران
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی

106

ایران
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی

106

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی ایران

ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2

ارائه خدمات ترافیک هوائی ()13051753000
ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط سامانه
پذیرش مسافر ()13051754000

عنوان زیر خدمت

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی
106

ایران
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی

106

ایران
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی

3

ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهی
()13051755000

4

صدور مجوز تردد دسترسی ()13051756000

5

اعالن پرواز ()13051757000

106

ایران

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

()15021758000
توانمندسازی و آموزش ساکنان ،مالکان ،حرفه

برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان ،مالکان ،حرفه مندان و

107

شرکت باز آفرینی شهری

مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای

مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

ناکارآمد شهری ()18051760000

توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

شرکت باز آفرینی شهری (عمران و بهسازی شهری سابق)
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

شناسایی و اولویت بندی محالت ناکارآمد در
1

4

شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف

اطالع رسانی و ارائه خدمات فرهنگی و ترویجی در
راستای اهداف بازآفرینی ()15061761000
راهبری و حمایت از پژوهش ها و مطالعات

5

کاربردی مرتبط با بازآفرینی شهری
()15051762000
صدور گواهینامه صالحیت اشخاص حقیقی و

6

حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی
شهری ()15061763000

7

ارائه تاییدیه پالکهای مشمول و متقاضی تسهیالت
نوسازی به بانک های عامل ()15061764000

برگزاری مسابقات در راستای اهداف بازآفرینی
برگزاری نمایشگاه در راستای اهداف بازآفرینی
برگزاری همایش و نشست های تخصصی در حوزه بازآفرینی
راهبری مطالعات کاربردی در حوزه بازآفرینی شهری
حمایت از پایاننامههای دانشجویی در حوزه بازآفرینی شهری

8

راهبری و راهاندازی نهادها و مراکز توسعه محله در
محدوده ها و محالت هدف ()15061765000

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

هدف بازآفرینی ()15011768000

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

سازمان ها
راهبری بهسازی و نوسازی مسکن در محدوده ها و
نظارت بر کیفیت ساخت و ساز در محدوده ها و محله های هدف
محله های هدف ()15021769000
بازآفرینی

107

شرکت باز آفرینی شهری

107

شرکت باز آفرینی شهری

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

صدور مجوز بکارگیری نیروی قراردادی دستگاههای اجرایی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

صدور شناسه بکارگیری نیروی قراردادی دستگاههای اجرایی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

تایید صالحیت و حمایت از فعالیت نهادهای
9

توسعهگر در پروژه های بازآفرینی شهری
()15061766000
راهبری توسعه خدمات و ارتقای زیرساختها و

11

تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های
راهبری اعطای مشوق ها و بسته های حمایتی شهرداری و سایر

12

تهیه طرح مسکن امید
راهبری مرمت و بهرهبرداری مجدد از ساختمانها
13

و مجموعه های ارزشمند شهری در محدوده ها و
محله های هدف بازآفرینی ()15021770000
سازمان اداری و استخدامی کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

راهبری استخدام نیروی انسانی در دستگاههای
اجرایی ()10031771000

عنوان زیر خدمت

صدور مجوز استخدام نیروی رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی
صدور شماره مستخدم نیروی رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی
راهبری آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی

نظارت ،پایش و تجمیع اطالعات کارکنان دولت

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

2

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

3

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

ارائه تائیدیه نمودار سازمانی دستگاههای اجرائی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

ارائه تائیدیه تشکیالت تفصیلی دستگاههای اجرایی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

تقسیمات کشوری

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

اعالم نظر در خصوص تشکیالت کالن دولت

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

5

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

6

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخ به استعالم کارمند بودن مراجعین به دستگاههای اجرایی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخ به استعالمات مربوط به امور بازنشستگی کارکنان دولت

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخ به استعالمات مربوط به امور رفاهی کارکنان دولت

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

اجرایی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخ به استعالمات مربوط به نظام پرداخت

4

()10011772000
بررسی و تایید سند برنامه نیروی انسانی دستگاه
های اجرایی ()10011773000

تصویب ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی

ارائه تائیدیه تغییرات ساختاری دستگاه های اجرائی

دستگاههای اجرایی ()10011774000

اعالم نظر در خصوص ایجاد واحدهای سازمانی جدید بر اساس

بررسی و تحلیل ساختار دستگاه های اجرایی
()10011775000
ارزیابی و پایش دستگاههای اجرایی (در حوزه های ساختار ،دولت
ارزیابی عملکرد ساالنه دستگاههای اجرایی

الکترونیک ،خدمات عمومی ،سرمایه انسانی ،فناوری های مدیریتی و

()10011776000

حقوق مردم و سالمت اداری و )...
ارائه جایزه دولت الکترونیک

7

ارائه ارزیابی های راهبردی کشور
()10011777000

پاسخ به استعالمات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دستگاه های

8

پاسخ به استعالمات دستگاههای اجرایی و نظارتی
()10031778000

پاسخ به استعالمات مربوط به ارتقاء رتبه ،طبقه و تجربه کارمندان
108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخ به استعالمات مربوط به مسایل حقوقی و مجلس

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخگویی به استعالمات مربوط به حوزه ساختار از مراجع مختلف

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخ به استعالمات مربوط به امور ایثارگران

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخ به استعالمات مربوط به انتصاب و شرایط احراز کارکنان

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

مدیران

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پاسخ به استعالم ارزشیابی کارمندان دولت

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

راهبری آموزش کارکنان در دستگاه های اجرایی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

مدیریت فرصت ها و بورس های آموزشی خارج از کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

صدور مجوز کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی ها

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

راهبری ارزشیابی مدیران و کارمندان دولت

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

8

پاسخ به استعالمات دستگاههای اجرایی و نظارتی

دولت
پاسخ به استعالمات مربوط به جذب ،استخدام و فرآیندهای بکارگیری

()10031778000

نیروی انسانی

پاسخ به استعالم دستگاه های اجرایی در خصوص مدارک تحصیلی
دوره های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی و توسعه شایستگی

9
10

11

12

صدور مجوز و تایید صالحیت مشاوران خدمات
مدیریت ()10031779000
رسیدگی به تخلفات اداری ()12031780000

راهبری نظام آموزش ،ارتقاء و بهسازی علمی
کارمندان دولت ()18081781000

راهبری خدمات دستگاه های اجرایی
()10011782000

نظارت بر انتصاب اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
بازنگری و نظارت بر آراء صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

بررسی و تایید صدور گواهینامه های نوع دوم
اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف

مدیریت خدمات دستگاه های اجرایی
مدیریت برونسپاری خدمات به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش
عمومی غیر دولتی

راهبری اصالح فرایندهای دستگاههای اجرایی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

13

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

14

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

15

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

16

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

محیطهای غیر متعارف (موضوع بند ( )3ماده ( )68قانون م.خ.ک)

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

تعیین مقررات فوقالعاده اشتغال خارج از کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

در هیأت دولت)
پیشنهاد تعیین میزان افزایش ساالنه حقوق شاغلین و بازنشستگان

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

کشور
صدور مجوز فوق العاده های موضوع ماده  68قانون مدیریت خدمات

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

کشوری با رعایت ضوابط مرتبط

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

پیشنهاد صدور مجوز مشاغل سخت و زیان آور دستگاه های اجرایی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

()10011783000
راهبری فضاها و ساختمان های اداری
()10011784000
تدوین ضوابط مدیریتی حوزه دولت الکترونیک
()10011785000
راهبری میز خدمت ()10011786000
تعیین مصادیق فوقالعاده سختی شرایط محیط کار و کار در

تدوین یا اعالم نظر کارشناسی در مورد پیشنویس آئین نامهها،
17

مدیریت تدوین مقررات نظام پرداخت حقوق و
مزایای کارمندان دولت ()10031787000

بخشنامهها و مصوبههای مرتبط با نظام پرداخت دستگاههای اجرائی
تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان آور دستگاههای اجرائی (جهت
طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جهت تصویب

18

صدور مجوزهای پرداخت حقوق و مزایای
کارمندان دولت ()10031788000

موافقت با نظام های پرداخت خاص دستگاههای اجرایی
صدور مجوز گروه بندی شرکت های دولتی
تعیین همترازی برخی مشاغل با مدیریت سیاسی و یا مدیران حرفه ای
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس الزامات
قانونی

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

20

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

21

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

22

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

23

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

24

108

سازمان اداری و استخدامی کشور

25

19

طراحی مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی

مدیریت مشاغل دستگاههای اجرایی

طراحی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی

()10031789000

تطبیق پست های مورد عمل با مشاغل ابالغی دستگاه های اجرایی

راهبری امور بازنشستگی ،ایثارگری و رفاهی
کارکنان دولت ()10031790000
رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاههای اجرایی
()10011791000
نظارت بر حقوق شهروندی در نظام اداری
()10011792000
راهبری فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی
()10011793000
راهبری شورای توسعه مدیریت دستگاه های
اجرایی ()10011794000
تدوین و ابالغ مقررات مرتبط با نظام اداری و
استخدامی کشور ()10011795000

صندوق حمایت از تحقیقات و
109

توسعه صنایع الکترونیک
صندوق حمایت از تحقیقات و

109

توسعه صنایع الکترونیک
صندوق حمایت از تحقیقات و

109

توسعه صنایع الکترونیک
صندوق حمایت از تحقیقات و

109

توسعه صنایع الکترونیک
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

المللی جمهوری اسالمی ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2

عنوان زیر خدمت

صدور ضمانت نامه در حوزه صنعت
()13041796000
اعطای تسهیالت مالی برای صنایع الکترونیک
()13041797000
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران

شرکت سهامی نمایشگاههای بین
110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران
شرکت سهامی نمایشگاههای بین

110

المللی جمهوری اسالمی ایران

عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

نظارت بر ارائه خدمات اینترنت وایرلس

2

نظارت بر خدمات طراحی و غرفه سازی

3

راهبری برگزاری نمایشگاههای داخلی در محل
نمایشگاه بین المللی تهران ()10061798000

4

صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگ
نظارت بر برگزاری نمایشگاههای داخلی در محل نمایشگاه بین المللی

5
6
7
8
9
10
11

ارائه خدمات فنی (واگذاری انشعاب برق ،آب و خطوط تلفن و بیسیم)

تهران
مدیریت امور نمایشگاههای خارج از کشور
()10061799000
ارائه خدمات امدادی در محل نمایشگاه های بین
المللی تهران()19091800000

اطفاء حریق در محل نمایشگاه های بین المللی تهران
ارائه فوریت های پزشکی و امداد رسانی در محل نمایشگاه های بین
المللی تهران

واگذاری سالن های همایش و سمینار
()10061801000
رسیدگی به شکایات امور نمایشگاهی
()10061802000
اطالع رسانی برگزاری نمایشگاههای داخلی و
خارجی ()10061955000

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

سازمان هدفمندی یارانه ها
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

1

واریز یارانه نقدی ()19071803000

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

2

برقراری یارانه نقدی نوزادان ()19072106000

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

4

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

5

انصراف از دریافت یارانه نقدی ()19072109000

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

6

اهدا یارانه نقدی ()19072110000

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

7

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

8

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

9

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

10

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

11

عنوان زیر خدمت

برقراری یارانه نقدی خانوار جدید به موجب ازدواج
3

تغییر سرپرست خانوار برای دریافت یارانه
()19072107000

تغییر سرپرست خانوار به موجب طالق
برقراری یارانه بازماندگان پس از فوت سرپرست
تغییر سرپرست خانوار به موجب بدسرپرستی
تغییر سرپرست خانوار به موجب عدم سازش

تغییر بُعد خانوار به موجب رای حضانت
()19072108000

ارائه اطالعات یارانه پرداختی سرپرستان خانوار
()19072111000
تغییر اطالعات هویتی مشمولین دریافت یارانه
نقدی ()19072112000
تغییر اطالعات حساب بانکی مشمولین دریافت
یارانه نقدی ()19072113000
ارائه بسته های حمایت غذایی دولت
()19072114000
پرداخت یارانه سالمت ()19072115000

12

ارائه یارانه نان و خرید تضمینی گندم کشاورزان

111

سازمان هدفمندی یارانه ها

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -1دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -2تجمیع سوابق بیمه شده تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -3ابالغ احکام مطالباتی کارفرمایان و پیمانکاران تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -4ارائه بدهی کارفرمایان تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -5ارائه سوابق و رسیدگی به اعتراض بیمهشدگان تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -6پاسخ به استعالم ارتباط بیمه ای بیمه شدگان تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -9نامنویسی و تخصیص شماره تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -10ارائه تاییدیه استحقاق درمان

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -11احتساب خدمت سربازی برای بیمه شده تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -12انتقال حق بیمه به سایر صندوقها از بیمه تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -1رسیدگی به انجام معاینات بدو استخدام

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -2پرداخت غرامت دستمزد برای بیمه شده تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -3پرداخت کمک هزینه ازدواج برای بیمه شده تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -4پرداخت کمک هزینه بارداری برای بیمه شده تامین اجتماعی

()19092116000
سازمان تأمین اجتماعی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

2

ارائه خدمات بیمهای سازمان تامین اجتماعی
()19011801000

عنوان زیر خدمت

 -7پاسخ به استعالم سوابق بیمهای و درمانی بیمه شدگان تامین
اجتماعی
 -8صدور دفترچه درمانی تامین اجتماعی

 -13انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها برای بیمه شده

3

ارائه حمایتهای کوتاه مدت تامین اجتماعی
()19091805000

 -5پرداخت کمک هزینه پروتز و اروتزها برای بیمه شده تامین
112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -7پرداخت کمک هزینه کفن و دفن برای بیمه شده تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -8معرفی بیمه شده اصلی به کمیسیون پزشکی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -9معرفی بیمه شده تبعی به کمیسیون پزشکی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -10پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شده تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -1پرداخت مستمری از کارافتادگی برای بیمه شده تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

تامین اجتماعی
 -5ارائه فیش حقوق و احکام افزایش ساالنه به مستمری بگیر تامین

112

سازمان تأمین اجتماعی

اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

 -1ارائه خدمات سرپایی مراکز درمانی تامین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

112

سازمان تأمین اجتماعی

113

سازمان فضایی ایران

113

سازمان فضایی ایران

3

ارائه حمایتهای کوتاه مدت تامین اجتماعی

اجتماعی

()19091805000

 -6پرداخت کمک هزینه سفر برای بیمه شده تامین اجتماعی

 -2پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط بیمه شده تامین

4

5

اجتماعی

ارائه حمایتهای بلند مدت تامین اجتماعی

 -3پرداخت مستمری بازنشستگی به بیمه شده تامین اجتماعی

()19091806000

 -4صدور گواهی کسر اقساط و گواهی حقوق برای مستمری بگیر

ارائه خدمات درمانی مستقیم ()16061807000

 -2ارائه خدمات بستری مراکز درمانی تامین اجتماعی
 -3ارائه خدمات گروه کمیسیون پزشکی
 -4رسیدگی به شکایات از مراکز درمانی تامین اجتماعی

6

خرید خدمات سالمت (اسناد پزشکی)
()16061808000

 -1پرداخت خسارات متفرقه
 -2رسیدگی و پرداخت صورت حساب مراکز طرف قرارداد
 -3تائید نسخ دارو و پاراکلینیک
سازمان فضایی ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

113

سازمان فضایی ایران

1

113

سازمان فضایی ایران

2

113

سازمان فضایی ایران

3

113

سازمان فضایی ایران

113

سازمان فضایی ایران

113

سازمان فضایی ایران

113

سازمان فضایی ایران

113

سازمان فضایی ایران

113

سازمان فضایی ایران

7

113

سازمان فضایی ایران

8

113

سازمان فضایی ایران

9

114

پژوهشگاه فضایی ایران

114

پژوهشگاه فضایی ایران

114

پژوهشگاه فضایی ایران

1

114

پژوهشگاه فضایی ایران

2

114

پژوهشگاه فضایی ایران

3

4
5
6

آموزش و ترویج در حوزه علوم و فناوری فضایی
()18051809000
ارائه خدمات کاربردی سنجش از دور
()13061810000
ارائه اطالعات پایش ماهواره ای زمین
()13061811000
ارایه خدمات آزمایشگاهی سنجش از دور

ارائه داده های طیفی از طریق دسترسی به کتابخانه طیفی

()13061812000

ارائه خدمات طیف سنجی

ثبت شبکه های ماهواره ای در مراجع داخلی و
بین المللی ()13061813000
ارائه خدمات در حوزه نجوم رصدی

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه نجوم رصدی

()13081814000

ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی

ارائه داده و تصاویر ماهواره ای ()13061815000
ارائه خدمات ارتباطی ماهواره اینمارست
()13061816000
ارائه خدمات پهنای باند ماهوارهای
()13061817000
پژوهشگاه فضایی ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
ارائه خدمات طراحی محصوالت فناورانه در حوزه
فضایی ()13061818000
ارائه خدمات ساخت محصوالت فناورانه در حوزه
فضایی ()13061819000
ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه فضایی
()13061820000

عنوان زیر خدمت

4

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه فضایی

114

پژوهشگاه فضایی ایران

115

شرکت سهامی بیمه ایران

115

شرکت سهامی بیمه ایران

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه آتش سوزی

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه بدنه اتومبیل

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه کارت سبز

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه حمل کاال (باربری)

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه حوادث

115

شرکت سهامی بیمه ایران

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه عمر

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه مسئولیت

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه مهندسی

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه نقلیه آبی

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه نقلیه هوایی

115

شرکت سهامی بیمه ایران

صدور بیمه نامه های خاص و نوین

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه آتش سوزی

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه بدنه اتومبیل

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه کارت سبز

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه حمل کاال (باربری)

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه حوادث

115

شرکت سهامی بیمه ایران

()13081822000
شرکت سهامی بیمه ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

2

صدور بیمه نامه ()13091823000

پرداخت خسارت بیمه ()13091824000

عنوان زیر خدمت

صدور بیمه نامه درمان

پرداخت خسارت بیمه نامه درمان

2

پرداخت خسارت بیمه ()13091824000

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه عمر

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه مسئولیت

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه مهندسی

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه نقلیه آبی

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه نقلیه هوایی

115

شرکت سهامی بیمه ایران

پرداخت خسارت بیمه نامه های خاص و نوین

115

شرکت سهامی بیمه ایران

115

شرکت سهامی بیمه ایران

115

شرکت سهامی بیمه ایران

115

شرکت سهامی بیمه ایران

115

شرکت سهامی بیمه ایران

3

4

صدور مجوز فعالیت نمایندگان بیمه ایران

ارائه مجوز فعالیت نمایندگان بیمه ایران

تمدید مجوز فعالیت نمایندگان بیمه ایران

()13011825000

ابطال مجوز فعالیت نمایندگان بیمه ایران

ارائه خدمات بیمه اتکایی ()13091826000

صندوق رفاه دانشجویان وزارت
116
116

بهداشت
صندوق رفاه دانشجویان وزارت

116

بهداشت
صندوق رفاه دانشجویان وزارت

116

بهداشت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2

علوم پزشکی()18041625000

117

بهره وری انرژی برق (ساتبا)

پرداخت وام به دانشجویان گروه علوم پزشکی
صدور مجوز تسویه حساب وام های دانشجویی گروه علوم پزشکی

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

بهره وری انرژی برق (ساتبا)
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و

عنوان زیر خدمت

اعطای تسهیالت در قالب وام به دانشجویان گروه

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و
117

قبولی بیمه اتکایی-پرداخت خسارت
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت

بهداشت
صندوق رفاه دانشجویان وزارت

قبولی بیمه اتکایی-صدور پوشش اتکایی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

117

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و

صدور و تمدید پروانه احداث و بهره برداری نیروگاه

بهره وری انرژی برق (ساتبا)

های تجدیدپذیر و پاک()13031842000

سازمان اموزش وپرورش استثنائی
118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی
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کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی
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کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی
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کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

سازمان اموزش وپرورش استثنائی کشور

کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

عنوان زیر خدمت
آموزش دانش آموزان استثنایی

2

آموزش والدین دانش آموزان استثنایی

3

صدور مدارک تحصیلی دانش آموزان استثنایی

4

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزان استثنایی

5

صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموزان استثنایی

6
7
8

آموزش ،پرورش و توانبخشی دانش آموزان
استثنایی ()1808851000

ارائه معرفی نامه به دانش آموزان استثنایی برای مراکز توانبخشی و
درمانی
ارائه خدمات توانبخشی به دانش آموزان استثنایی
ارایه معرفی نامه به دانش آموزان استثنایی برای معافیت از خدمت
وظیفه عمومی

سازمان اموزش وپرورش استثنائی
118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور

9

ارایه معرفی نامه به دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی

10

ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی به دانش آموزان استثنایی

11

تدوین و ارایه کتب بریل

12

تدوین و ارایه کتب صوتی

13

تدوین وارایه کتب ومحتوای درسی دانش آموزان
استثنایی ()18061852000

توزیع کتب و ارائه محتوای درسی دانش آموزان استثنایی

14

تدوین و ارایه درس افزار دانش آموزان استثنایی

15

صدور مجوز مدارس غیر دولتی استثنایی

ارائه مجوزمدارس غیرانتفاعی و مراکز آموزشی
وتوانبخشی دانشآموزان با مشکالت ویژه یادگیری

16

()13011853000

صدور مجوز مراکز آموزشی و توان بخشی دانش آموزان با مشکالت
ویژه یادگیری

ارایه تسهیالت حمایتی ،بهداشتی ،دارویی
17

وتوانبخشی به دانش آموزان استثنایی
()19011855000

18
19

صدور مجوز میزبانی مسابقات کشوری فرهنگی و هنری دانش آموزان
ارایه خدمات فرهنگی و هنری به دانش آموزان
استثنایی ()17021856000

استثنایی
برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی

سازمان اموزش وپرورش استثنائی
118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور
سازمان اموزش وپرورش استثنائی

118

کشور

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

20

ارایه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان
استثنایی ()17011857000

21
22

سنجش سالمت جسمانی وآمادگی تحصیلی

صدور مجوز میزبانی مسابقات ورزشی کشوری دانش آموزان استثنایی
برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنایی
تشخیص و معرفی دانش آموزان استثنایی به مراکز آموزشی

نوآموزان بدو ورود به دبستان وپیش دبستان
23
24
25

()19011858000

رسیدگی به درخواست مجدد سنجش نوآموزان

ارایه تائیدیه پایان دوره نیروهای طرحی مدارس
آموزش استثنایی ()18051859000
رسیدگی وپاسخگوئی به شکایات آموزش استثنایی
()18081860000
شرکت مدیریت شبکه برق ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

عنوان زیر خدمت

راهبری شبکه سراسری برق

.1ارائه برنامه تولید نیروگاههای شبکه برق

کشور()13031996000

.2صدور مجوز تعمیرات و خروج تجهیزات شبکه برق کشور
.1نظارت بر تنظیمات رلههای(تجهیزات حفاظت) منصوبه در شبکه

2

نظارت بر شبکه سراسری برق

سراسری برق کشور

کشور()13031997000

.2ارائه اطالعات مرتبط با تجهیزات صنعت برق ()PGDS
.3ارائه فایل مطالعاتی شبکه سراسری برق کشور(دِک)

3

صدور صورتحسابهای مالی صنعت
برق()13031998000
.1کنترل و تایید طرحهای ارتقاء زیرساخت فیبر نوری شرکتهای برق
منطقهای

4

کنترل و بهرهبرداری از شبکه فیبر نوری صنعت
برق()13061999000

4

کنترل و بهرهبرداری از شبکه فیبر نوری صنعت

.2ارائه اطالعات موردنیاز برای بهرهبرداری از شبکه برق کشور به

برق()13061999000

دیسپاچینگ ملی
.3ارائه سرویسهای ارتباطی بین منطقهای به شرکتهای برق

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

119

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

مراکز تعمیراتی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.5تمدید تأییدیه سازمان طراحی()D.O.A

120

سازمان هواپیمایی کشوری

دریافتی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.1صدور تأییدیه تولید قطعات و تجهیزات وسایل پرنده ()…,ITSO

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

منطقهای
5

ارائه گزارشهای عملکرد شبکه سراسری برق
کشور()13032000000
سازمان هواپیمایی کشوری
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

.1صدور تاییدیه ایجاد دفتر طراحی وسایل پرنده بدون نیاز به D.O.A
.2صدور تأییدیه سازمان طراحی( )D.O.Aو تغییر در طراحی وسیله
پرنده
1

ارائه تأییدیه های سازمان طراحی وسایل پرنده(

.3صدور تأییدیه سازمان طراحی ملخ وسیله پرنده()Propeller

)D O A )(13052042000

.4صدور تأییدیه سازمان طراحی برای شرکتهای هواپیمایی عملیاتی و

.6تغییر در محدوده تأییدیه سازمان طراحی در سطوح گواهینامه های

2

ارائه تأییدیه های مواد ،قطعات و تجهیزات وسائل

.2صدور تأییدیه تولید مواد مربوط به وسایل پرنده

پرنده()13052043000

.3تمدید تأییدیه تولید مواد و قطعات و تجهیزات مربوط به وسایل
پرنده

ارائه و پذیرش گواهینامه های نوع  )T.Cو (T.A.C
3

( )type certificateبرای وسایل
پرنده()13052044000

.1صدور گواهینامه نوع برای وسایل پرنده
.2پذیرش گواهینامههای نوع برای وسایل پرنده
.3صدور گواهینامه نوع صدا برای وسایل پرنده (NOISE TYPE
)C E R TIF IC ATE

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

موتور و ملخ

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.1صدور تأییدیه سازمان تولید وسایل پرنده ()Sub part G

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.2صدور تأییدیه سازمان تولید قطعات وسایل پرنده ()ITSO

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.3صدور تأییدیه سازمان تولید ملخ ()Propeller

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

پرنده
.8صدور موافقت اصولی انواع سازمانهای طراحی و تولید وسایل و

120

سازمان هواپیمایی کشوری

تجهیزات پرنده

4

ارائه تأییدیه های طراحی و بهره برداری از
شبیهساز وسایل پرنده()13052045000

.1صدور گواهینامه طراحی و ساخت شبیهساز وسایل پرنده
.2تمدید گواهینامه طراحی و ساخت شبیهساز وسایل پرنده
.3صدور تأییدیه بهرهبرداری از شبیهساز وسایل پرنده
.1صدور گواهینامه تکمیلی نوع و تغییرات اساسی در طراحی وسیله
پرنده

ارائه و پذیرش گواهینامههای تکمیلی نوع و
5

تغییرات در طراحی وسایل پرنده و تجهیزات
مربوطه()13052046000

.2صدور گواهینامه تکمیلی نوع و تغییرات اساسی در طراحی موتور
.3صدور گواهینامه تکمیلی نوع و تغییرات اساسی در طراحی ملخ
.4پذیرش گواهینامههای نوع و تغییرات در طراحی وسیله پرنده و
تجهیزات مربوطه
.5طبقه بندی ( Minorیا  )Majorو صدور تاییدیه تغییرات جزئی
( )Minorدر گواهینامه های تکمیلی نوع طراحی وسایل پرنده،

.4تغییر در محدوده تأییدیه سازمان تولید وسایل پرنده در سطوح
گواهینامه های دریافتی
.5صدور تأییدیه سازمان تولید وسایل و تجهیزات پرنده تحت زیر
6

ارائه تأییدیه های سازمان تولید وسائل پرنده

بخش F

))13052047000((P .O .A

.6تمدید تأییدیه سازمانهای تولید وسایل و تجهیزات پرنده
.7تأیید نظام نامه انواع سازمانهای طراحی و تولید وسایل و تجهیزات

.9صدور پروانه بهرهبرداری انواع سازمانهای طراحی و تولید وسایل و
120

سازمان هواپیمایی کشوری

تجهیزات پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.1صدور گواهینامه ثبت و تابعیت ( )C of Rوسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.2صدور مجوز ورود و خروج وسایل پرنده به کشور برای یکبار

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.3صدور گواهینامه قابلیت پرواز ( )C of Aوسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

پیشنهاد( )Recommendsمتقاضی
.5صدور گواهینامه بازنگری قابلیت پرواز بدون

120

سازمان هواپیمایی کشوری

پیشنهاد( )Recommendsمتقاضی

120

سازمان هواپیمایی کشوری
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سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.9صدور مجوز پرواز موقت

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.10صدور گواهینامه قابلیت پرواز وسایل پرنده صادراتی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.11صدور گواهینامه یا نامه ابطال ثبت و تابعیت وسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.12صدور تأییدیه عدم ثبت و تابعیت وسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

رادیویی وسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.14صدور گواهینامه صدای هواپیما یا آلودگی موتور وسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

145

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.2صدور گواهینامه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده طبق Part F

.4صدور گواهینامه بازنگری قابلیت پرواز با

ارائه مجوزها و گواهینامههای ثبت و تابعیت،
7

قابلیت پرواز و پرواز وسایل
پرنده()13052048000

.6پذیرش وسیله پرنده
.7صدور مجوز فعالیت پروازی برای هواپیماهای با ثبت خارجی (فاقد
 C of Aایرانی)
.8صدور مجوز پرواز وسایل پرنده

.13صدور یا تغییر در گواهینامه ایستگاه رادیویی یا گواهینامه مکمل

.1صدور گواهینامه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده طبق Part

.3صدور مجوز افزایش محدوده اختیارات گواهینامه های مراکز تعمیر و
نگهداری وسایل پرنده به ازای هر  Line/Typeیا  Base/Typeیا
120

سازمان هواپیمایی کشوری

 Engine, APUدر ()part 145

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.4صدور گواهینامه مرکز مدیریت تداوم صالحیت پروازی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.5صدور تأییدیه تعمیرات وسایل پرنده ،موتور ،ارابه فرود و متعلقات

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.6صدور تأییدیه بازسازی یا نوسازی وسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

وسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.10تأیید افزایش زمان برنامه تعمیر و نگهداری وسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هوانوردی خارجی خارج از کشور
.12ممیزی یا بازدید از ایستگاههای پروازی شرکتهای هواپیمایی ایرانی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

در خارج از کشور

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.13صدور مجوز فعالیت مجدد مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.14تأیید صالحیت تخصصی مسئولین فنی مؤسسات هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.15کنترل کیفیت مؤسسات هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

پروازی
.1صدور و تمدید گواهینامه مراکز آموزش خدمات هوانوردی،

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هنرستانهای هوانوردی ،و مراکز علمی کاربردی

.7صدور تأییدیه کتابچه اولیه لیست تجهیزات قابل تعمیر و نگهداری
شرکتهای هواپیمایی
.8تصویب  MOM, O/M, MOEو کلیه اسناد مرتبط با ساختار

8

ارائه گواهینامههای مراکز تعمیر و نگهداری وسایل
سازمانی سیستم تعمیر و نگهداری وسایل پرنده
پرنده و سایر تأییدیههای مرتبط()13052049000
.9تائید برنامه زمانبندی تعمیرات دورهای ( (M.Sو ()M/P, CMP

.11تأیید یا تمدید مجوز شرکتها ،ایستگاههای تعمیراتی و مؤسسات

.16صدور المثنی یا صدور مجدد مجوزها یا گواهینامه های صالحیت

9

ارائه گواهینامههای مراکز آموزش خدمات
هوانوردی()18082050000

ارائه گواهینامههای مراکز آموزش خدمات

.2تایید تغییر در افزایش محدوده فعالیت مراکز آموزش خدمات

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.4صدور مجوز فعالیت مدرسین آموزشگاههای هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.5تایید گواهینامههای پایان دوره مراکز آموزش خدمات هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.1صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت فرودگاهی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.2صدور موافقت اصولی احداث فرودگاه

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.3صدور مجوز بهرهبرداری فرودگاه

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.4صدور و تمدید گواهینامه فرودگاه

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.5صدور موافقت اصولی تأسیس شرکت هلیپورت

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.6صدور موافقت اصولی احداث هلیپورت و تایید طراحی آن

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.7ممیزی سالیانه هلیپورت

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.8صدور و تمدید مجوز بهرهبرداری هلیپورت

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.9صدور و تمدید گواهینامه هلیپورت

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هوایی(مراقبت پرواز و مخابرات هوانوردی)

120

سازمان هواپیمایی کشوری

 .13صدور و تمدید مجوز بهرهبرداری آتش نشانی فرودگاهی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.14صدور مجوز استفاده از قلمرو هوایی برای فرودگاههای ویژه

120

سازمان هواپیمایی کشوری

9

هوانوردی()18082050000

هوانوردی
.3تایید دورههای تک پودمانی مراکز آموزش خدمات هوانوردی

 .10صدور و تمدید مجوز بهرهبرداری شرکت های خدمات پشتیبانی
10

ارائه مجوزهای امور فرودگاهی()13052051000

زمینی فرودگاهی(هندلینگ)
 .11صدور و تمدید مجوز بهرهبرداری شرکت های مخابرات هوانوردی
.12صدور و تمدید مجوز بهرهبرداری شرکت های ناوبری

 .15تأیید دستورالعمل های پروازی (مسیر ورودی و خروجی ،طرح
تقرب  ،VAR/NDBطرح تقرب ،ILSطرح تقرب )PBN

.16اختصاص پالک و صدور مجوز تردد وسائط نقلیه به بخش
120

سازمان هواپیمایی کشوری

هوایی(ایرساید)

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.17اعالم نظر در خصوص موانع پروازی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.18صدور مجوز ایجاد یا توسعه باند و عوامل میدان پروازی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

باری) و خدمات عمومی هواپیمایی
.2صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی فرودگاه(بینالمللی ،مرز هوایی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

وداخلی)
.3صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی شرکتهای ارائه دهنده خدمات

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هوانوردی
.5صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی مراکز تعمیر و نگهداری دستگاههای

120

سازمان هواپیمایی کشوری

کمک بازرسی امنیتی
.6صدور گواهینامه دستگاههای کمک بازرسی امنیتی فرودگاهی و

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.1انجام آزمایشات پروازی دستگاههای کمک ناوبری و راداری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.2بررسی وضعیت عملیاتی دستگاههای کمک ناوبری فرودگاههای کشور

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هواپیماهای پیشنهادی مؤسسات و شرکتهای هواپیمائی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.5صدور  AWOCشرکت های هواپیمایی خدمات عمومی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.6صدور  AWOCشرکت های هواپیمایی مراکز آموزشی خلبانی

.1صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی شرکتهای هواپیمایی(مسافری و

11

ارائه تاییدیه نظامنامه های امنیتی فرودگاهی و
هوانوردی()13052052000

فرودگاهی و کیترینگ
.4صدور تاییدیه نظامنامه امنیتی ارائه دهندگان خدمات آموزش امنیت

.3صدور مجوز فعالیت پروازی برای افزایش یا کاهش هواپیما با ثبت
خارجی از AOC
.4اعالم نظر درخصوص توانمندیهای عملیاتی()Performance

12

ارائه مجوزهای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی و
فرودگاهها()13052053000

.7صدور  AOCشرکت هواپیمایی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هواپیمایی
.12اعالم نظر درخصوص اصالحات و تغییرات دستورالعملها و کتب

120

سازمان هواپیمایی کشوری

مربوط به عملیات شرکتهای هواپیمایی
.13تأیید معاون و مدیران عملیات پرواز شرکتهای هواپیمایی و

120

سازمان هواپیمایی کشوری

فرودگاهها
.1صدور مجوز تأسیس نمایندگی کل خدمات فروش بلیت شرکتهای

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هواپیمایی خارجی()GSA

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.2صدور مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

نگهداری وسایل پرنده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.1صدور مجوز بهرهبرداری آموزشگاههای فوق سبک

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هوانوردی ،آموزشی ،تفریحی و فنی در رده فوق سبک
.3اعالم نظر در مورد هواپیماهای حادثه دیده(کنترل تعمیرات ،بررسی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

اسناد و مدارک  )...در رده فوق سبک

12

ارائه مجوزهای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی و
فرودگاهها()13052053000

.8صدور  AWOCو AOCشرکت هلیکوپتری
.9اعالم نظر در مورد تغییر در محدوده عملیات و فعالیت شرکت
هواپیمایی و هلیکوپتری
 .10اعالم نظر درخصوص توانمندیهای عملیاتی()Performance
هلیکوپتر باری و مسافری و سایر خدمات پیشنهادی
.11تأیید دستورالعملها و کلیه کتب مربوط به عملیات شرکت

13

ارائه مجوزهای تأسیس و بهرهبرداری امور

.3صدور مجوز آموزشگاههای خلبانی(سبک)

هوانوردی()13012054000

.4صدور مجوز بهرهبرداری آموزشگاههای تخصصی هواپیمایی
.5صدور مجوز بهرهبرداری موسسات خدمات مشاوره هوایی
.6صدور مجوز بهره برداری شرکتهای فنی ،مهندسی و تعمیر و

.2تأیید صالحیت مسؤلین فنی و عملیاتی وکنترل کیفیت مؤسسات

14

ارائه مجوزهای وسایل پرنده و موسسات هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.7صدور و تمدید مجوز پرواز وسیله پرنده (در رده فوق سبک)

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.8صدور مجوزهای موردی و موقت هواپیما (در رده فوق سبک)

120

سازمان هواپیمایی کشوری

سبک
 .10صدور اولین تأییدیه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده در رده

120

سازمان هواپیمایی کشوری

( CAMOدر رده فوق سبک)

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.1صدور مجوز آموزشی دستگاههای شبیهساز پرواز

120

سازمان هواپیمایی کشوری

 .2صدور گواهینامه مراکز آموزش هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.3صدور کارت ( )CMCهوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.4صدوروتمدید گواهی پزشکی هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.5صدور و تمدید تأییدیه صالحیت پروازی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.6تایید گواهینامه کارکنان کادر پروازی خارجی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.7اصالح ریتینگ نوع هواپیما در گواهینامه

120

سازمان هواپیمایی کشوری

 .8صدور تأییدیه موسسات آموزشی هوانوردی خارجی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.9صدور مجوز برگزاری دوره آموزشی هوانوردی به صورت موردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.10صدور گواهینامه خلبانی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.11صدور گواهینامه مهندسی پرواز

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.12صدور گواهینامه پرسنل ناوبری فرودگاهی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.4پذیرش اولیه ورود وسیله پرنده در رده فوق سبک
14

ارائه مجوزهای وسایل پرنده و موسسات هوانوردی
در رده فوق سبک()13052055000

.5تأیید دستورالعمل آموزش ( TPMدر رده فوق سبک) برای
موسسات هوانوردی
.6صدور گواهینامه ثبت و مالکیت وسیله پرنده (در رده فوق سبک)

.9تأیید افزایش زمان برنامه تعمیر و نگهداری وسایل پرنده در رده فوق

15

ارائه گواهینامههای پرسنل
هوانوردی()13052057000

.13صدور گواهینامه پرسنل فنی هواپیما (پایه و نوع)

15

ارائه گواهینامههای پرسنل
هوانوردی()13052057000

.14صدور گواهینامه پرسنل مراقبت پرواز ،دیسپچ ،تجهیزات زمینی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

120

سازمان هواپیمایی کشوری

برای موارد خاص

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.16تمدید گواهینامه های پرسنل هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.17صدور گواهینامه معادل ایرانی برای پرسنل هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.18صدور گواهینامه های المثنی برای پرسنل هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

.19صدور گواهینامه موقت برای پرسنل هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

هوانوردی
.21صدور گواهینامه فنی پرسنل هوانوردی در آزمونهای پایه

120

سازمان هواپیمایی کشوری

 Modularپایه  -B1.1صنعت هوانوردی
.22صدور گواهینامه فنی پرسنل هوانوردی آزمونهای پایه

120

سازمان هواپیمایی کشوری

 Modularپایه  -B2صنعت هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

 .23ارتقاء صالحیت پروازی(  )Type Ratingپرسنل هوانوردی

120

سازمان هواپیمایی کشوری

16

120

سازمان هواپیمایی کشوری

17

فرودگاهی و رسته فنی و مهندسی فرودگاهی
.15اصالح رتبهبندی فنی و عملیاتی در گواهینامه پرسنل هوانوردی

.20صدور گواهینامه فنی تستهای غیر مخرب  NDTبرای پرسنل

نظارت بر ایمنی مسافرین در
پروازها()13052058000
تایید طرحهای پژوهشی و مطالعاتی صنعت
هوانوردی کشور()13082059000

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
121

(ره)
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

121

(ره)
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

121

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

(ره)

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت
.1ارائه خدمات رفاهی به مسافران فرودگاه امام خمینی(ره)

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
121

.2ارائه خدمات اطالع رسانی به مسافران فرودگاه امام خمینی(ره)

(ره)
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

121

(ره)
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

121

1

ارائه تسهیالت فرودگاهی در فرودگاه امام
خمینی(ره)()13052060000

(ره)
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

121

(ره)

121

.6ارائه فضا در شهر فرودگاه امام خمینی(ره)

(ره)
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
(ره)

2

تامین و نگهداری زیرساخت های شهر
فرودگاهی امام خمینی(ره)()13052061000

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
121
121

.1پذیرش سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه ازاد تجاری

(ره)
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
(ره)

پذیرش سرمایه گذاران داخلی و خارجی در
3

(ره)

4

تدوین ضوابط و مقررات شهر فرودگاهی امام
خمینی()13052063000

سازمان شهرداری ها و دهیاری های
122
122

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های
کشور

.2پذیرش سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه ویژه اقتصادی
.3پذیرش سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه هوانوردی

(ره)
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

121

شهر فرودگاهی امام
خمینی(ره)()13012062000

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
121

.4ارائه تجهیزات در ترمینال های فرودگاه امام خمینی(ره)
.5ارائه زیرساخت در ترمینال های فرودگاه امام خمینی(ره)

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
121

.3ارائه فضا در ترمینال های فرودگاه امام خمینی(ره)

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

سازمان شهرداری ها و دهیاری های
122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

دهیاریهای کشور ()10012133000

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

1

ابالغ ساختار سازمانی و مقررات شهرداریها و

کشور

 -2ابالغ ساختار سازمانی شهرداریها و سازمانهای وابسته به
شهرداریها

2

3
4
5
6
7
8
9

جذب نیروی وظیفه برای سازمانهای آتش نشانی
و خدمات ایمنی کالنشهرها ()12012134000
نظارت وارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریهای
کشور ()10012135000
صدور مجوز تاسیس دهیاریهای کشور
()10012136000
درجهبندی دهیاریهای کشور ()10012137000
درجه بندی شهرداریهای کشور
()10012138000
منطقه بندی و محله بندی شهرهای کشور
()15022139000
صدور مجوز ایجاد مرکز معاینه فنی در
شهرداریهای کشور ()13052140000
صدور سند حمل بار (باربرگ) ()13052141000

سازمان شهرداری ها و دهیاری های
122

 -1تدوین و ابالغ مقررات شهرداریها و دهیاریهای کشور

انتشارکتب و نشریه تخصصی شهرداریها و دهیاریهای کشور

کشور

10

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به شهرداریها و
دهیاریهای کشور ()10052142000

سازمان شهرداری ها و دهیاری های
122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122
122

حمایت از پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در حوزه شهرداریها و
10

سازمان شهرداری ها و دهیاری های
کشور

روستایی

کشور

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

ارائه خدمات مربوط به تاسیس شرکتها و
11

کشور

12

13
14
15
16
17

صدور موافقتنامه تاسیس سازمانهای وابسته به شهرداریها

سازمانهای وابسته به شهرداریها
()10012142000

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

آموزش شهرداری ها و دهیاری ها
برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای تخصصی مدیریت شهری و

سازمان شهرداری ها و دهیاری های
122

دهیاریهای کشور ()10052142000

کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های
122

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به شهرداریها و دهیاریهای کشور

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات از شهرداریها و
دهیاریهای کشور ()10012143000
پاسخگویی به استعالمات استانداریها ،شهرداریها و
دهیاریهای کشور ()10012144000
حمایت قضایی و حقوقی از شهرداریها و
دهیاریهای کشور ()10012145000
تخصیص ماشین آالت و تجهیزات شهرداریها و
دهیاریهای کشور ()12032146000
تخصیص سهمیه قیر به شهرداریهای کشور
()10032147000
اعطای تسهیالت مالی به شهرداریها و
دهیاریهای کشور ()10032148000

صدور تاییدیه ایجاد شرکتهای وابسته به شهرداریها

سازمان شهرداری ها و دهیاری های
122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

122

کشور

18
19

صدور تاییدیه انتشار اوراق مشارکت مالی اسالمی
شهرداریها ()10012149000
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در پروژه های
شهرداریها ()10052150000

سازمان شهرداری ها و دهیاری های
122

کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های

20

راهبری استخدام نیروی انسانی شهرداریها و
دهیاریهای کشور ()10032151000

برگزاری آزمون استخدامی شهرداریها و دهیاریهای کشور
صدور تاییدیه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان ایثارگر شهرداریها و

122

کشور

123

استانداری های کشور

123

استانداری های کشور

123

استانداری های کشور

1

123

استانداری های کشور

2

123

استانداری های کشور

3

تدوین طرحهای پدافند غیرعامل استان

123

استانداری های کشور

4

نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان

123

استانداری های کشور

5

123

استانداری های کشور

6

تایید مراکز ثقل استان

123

استانداری های کشور

7

صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان

123

استانداری های کشور

8

صدور مجوز ،تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

9

صدرو یا تمدید برگه تردد  90روزه اتباع خارجی در داخل استان

123

استانداری های کشور

10

اعطای تابعیت جمهوری اسالمی ایران

123

استانداری های کشور

11

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

12

ثبت ازدواج (زن و مرد افغانی)

دهیاریهای کشور
استانداری های کشور
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
 -1راهبری و هماهنگی امور امنیتی و انتظامی
استان ()12062152000

عنوان زیر خدمت
پرداخت خسارت ناشی از حوادث امنیتی در استان
اعطای امان نامه به افراد نادم (محارب ،اشرار ،قاچاقچیان ،افراد تاثیر
گذارضد انقالب)

 -2ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان

هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص

()11022153000

پدافند غیرعامل

123

استانداری های کشور

13

صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

14

شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی

123

استانداری های کشور

15

ثبت طالق و تغییرات خانواری اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

16

تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه

123

استانداری های کشور

17

ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

18

 -3ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی

صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

19

()12012154000

صدور دفترچه بیمه اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

20

123

استانداری های کشور

21

123

استانداری های کشور

22

صدور برگه خروج از کشور

123

استانداری های کشور

23

ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف

123

استانداری های کشور

24

رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

25

صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

26

صدرو مجوز برنامه های فرهنگی  ،ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی

123

استانداری های کشور

27

ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز

123

استانداری های کشور

28

صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت

123

استانداری های کشور

29

صدور مجوز برای تشکل های صنفی و سیاسی استان

123

استانداری های کشور

30

صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان

123

استانداری های کشور

31

123

استانداری های کشور

32

صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی
صدور مجوز جابجایی محل سکونت و انتقال پرونده شناسایی اتباع
خارجی به استان های دیگر

 -4صدور مجوز تشکل ها ،تجمعات و احزاب استان صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و
()17042155000
شهرستان
نظارت و حل مشکالت تشکل های صنفی ،سیاسی ،دانشجویی و
کارگری

 -5رسیدگی به درخواست ها و موضوعات

123

استانداری های کشور

33

123

استانداری های کشور

34

123

استانداری های کشور

35

123

استانداری های کشور

36

اعالم نتایج انتخابات

123

استانداری های کشور

37

تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد

123

استانداری های کشور

38

123

استانداری های کشور

39

123

استانداری های کشور

40

123

استانداری های کشور

41

123

استانداری های کشور

42

123

استانداری های کشور

43

123

استانداری های کشور

44

123

استانداری های کشور

45

نظارت بر مصوبات شورای همتا (هماهنگی ترافیک استان)

123

استانداری های کشور

46

نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری

123

استانداری های کشور

47

نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان

123

استانداری های کشور

48

123

استانداری های کشور

49

123

استانداری های کشور

50

ابالغ مصوبات کمیسیون ماده  99قانون شهرداریها

123

استانداری های کشور

51

صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان

123

استانداری های کشور

52

تایید اولیه اصالح ساختار سازمانی شهرداری های کشور

تقسیمات کشوری ()10032156000

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعالم فهرست نامزدهای تایید شده

 -6برگزاری انتخابات در استان ( )10062157000اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان

 -7راهبری سازمانهای مردم نهاد استان

نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد

()10012158000

رسیدگی به مسائل و مشکالت سازمانهای مردم نهاد با هماهنگی
دستگاههای اجرایی ذیربط
رسیدگی و حل مسائل و مشکالت زنان آسیب دیده و آسیب پذیر

 -8خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان

حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان

()19042159000

برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و
خانواده
صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر (غیر از

 -9مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان

کالنشهرها)

()13052160000

صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو

 -10راهبری طرح های فنی و عمرانی استان
()13042161000

راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی
استان
تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری

123

استانداری های کشور

53

تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر

123

استانداری های کشور

54

تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسالمی شهر

123

استانداری های کشور

55

تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری
ها

123

استانداری های کشور

56

 -11مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان

تامین تجهیزات و ماشین آالت شهرداریها

123

استانداری های کشور

57

()10012162000

تایید بودجه شهرداری ها

123

استانداری های کشور

58

تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از  200هزار نفر)

123

استانداری های کشور

59

تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری ها

123

استانداری های کشور

60

123

استانداری های کشور

61

نظارت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند

123

استانداری های کشور

62

تعیین درجه پیشنهادی دهیاری های استان

123

استانداری های کشور

63

تامین و تجهیز ماشین آالت دهیاری ها

123

استانداری های کشور

64

شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری

ابالغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در
راستای ماموریت های شهرداران و شوراها

123

استانداری های کشور

65

 -12مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان

راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی

123

استانداری های کشور

66

()10012163000

اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها

123

استانداری های کشور

67

تأیید حکم دهیاران

123

استانداری های کشور

68

تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی

123

استانداری های کشور

69

تأیید حسابرسی دهیاریها

123

استانداری های کشور

70

نظارت بر پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه
استان

123

استانداری های کشور

71

 -13خدمات امور مدیریت بحران در استان

صدور اطالعیه ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه

123

استانداری های کشور

72

()10012164000

هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران

123

استانداری های کشور

73

ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه

 -13خدمات امور مدیریت بحران در استان
()10012164000
123

استانداری های کشور

74

123

استانداری های کشور

75

پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمرقبه و بحران ها
رسیدگی و رفع مسائل و مشکالت اتحادیه های صنفی استان با
همکاری دستگاه های ذیربط

123

استانداری های کشور

76

 -14حمایت از سرمایهگذاری در استان

راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان ها

123

استانداری های کشور

77

()13012165000

رسیدگی و رفع مسائل و مشکالت سرمایه گذاران در استان ها

123

استانداری های کشور

78

تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان ها

123

استانداری های کشور

79

معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان

123

استانداری های کشور

80

پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین

123

استانداری های کشور

81

123

استانداری های کشور

82

123

استانداری های کشور

83

123

استانداری های کشور

84

راهبری خدمات رفاهی زائرین

123

استانداری های کشور

85

رسیدگی به تخلفات دهیاران

123

استانداری های کشور

86

123

استانداری های کشور

87

123

استانداری های کشور

88

123

استانداری های کشور

89

رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها

123

استانداری های کشور

90

ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان

123

استانداری های کشور

91

نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استانی

123

استانداری های کشور

92

123

استانداری های کشور

93

123

استانداری های کشور

94

 -15راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان
()17042166000

 -16رسیدگی به تخلفات شهرداری ها ،دهیاری ها
و شوراهای سطح استان ()10012167000

 -17بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران
سطح استانها ()10012168000

راهبری برنامه های فرهنگی زائرین
ساماندهی زائرین غیر ایرانی
ساماندهی زائرین اربعین

رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا
رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش
رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی

نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان
راهبری ،نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت
رسانی به زائرین
ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا

سطح استانها ()10012168000

123

استانداری های کشور

95

ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها

123

استانداری های کشور

96

پاسخگویی به شکایات فرق ،اقوام و مذاهب

123

استانداری های کشور

97

123

استانداری های کشور

98

123

استانداری های کشور

99

123

استانداری های کشور

100

123

استانداری های کشور

101

123

استانداری های کشور

102

123

استانداری های کشور

123

استانداری های کشور

104

123

استانداری های کشور

105

123

استانداری های کشور

106

123

استانداری های کشور

107

123

استانداری های کشور

123

استانداری های کشور

رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه
 -18پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در استان
()10011269000

های اجرایی استان
رسیدگی به اختالفات بین دستگاههای اجرایی استان
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری
ها
رسیدگی به شکایات مناقصات استانی
پاسخ به استعالمات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای

 -19پاسخ به استعالمات حوزه استان
()10032170000

قانونی کشور
پاسخ به استعالم صالحیت اخالقی ،سیاسی و اعتقادی فرمانداران،
شهرداران ،دهیاران و مدیران ستادی استان

 -20خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص
103

حقیقی و حقوقی (معاضدت قضایی)
()12031271000
آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور
العمل ها
-21ارائه خدمات آموزشی در استان

آموزش دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستا

()18052172000

آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی ،نهاد های غیر دولتی
و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی
آموزش مجریان انتخابات

 -22هماهنگی و نظارت بر اجرای امور تشریفات
108

مقامات کشوری ،لشگری و نشستهای بین المللی
()10012173000

109

ترابری دریایی کاال از بندرعباس به جزایر ابوموسی ،تنب بزرگ ،هرمز،
 -24ارائه خدمات حوزه ترابری جزایر استان
هرمزگان ()13052174000

الرک و هنگام

 -24ارائه خدمات حوزه ترابری جزایر استان
123

استانداری های کشور

110

123

استانداری های کشور

111

123

استانداری های کشور

112

 -25مدیریت تحصیلی  -دانشگاهی مناطق محروم آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم

123

استانداری های کشور

113

(استانهای خاص) ()18042175000

123

استانداری های کشور

114

124

شرکت پاالیشگاه گاز

124

شرکت پاالیشگاه گاز

124

شرکت پاالیشگاه گاز

124

شرکت پاالیشگاه گاز

124

شرکت پاالیشگاه گاز

124

شرکت پاالیشگاه گاز

124

شرکت پاالیشگاه گاز

125

شرکت انتقال گاز

125

شرکت انتقال گاز

125

شرکت انتقال گاز

1

125

شرکت انتقال گاز

2

126

شرکت بازرگانی گاز ایران

126

شرکت بازرگانی گاز ایران

126

شرکت بازرگانی گاز ایران

1

126

شرکت بازرگانی گاز ایران

2

هرمزگان ()13052174000

ترابری دریایی مسافر از بندرلنگه به جزیره ابوموسی و بالعکس
ترابری هوایی مسافراز بندرعباس به جزیره ابوموسی و بالعکس

 -26ارائه خدمات کوله بری در استان های خاص
()13012176000

ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم
صدور کارت کوله بری مرزنشینان استان های خاص
شرکت پاالیشگاه گاز
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
فروش گاز طبیعی
1

فرآورش و فروش گاز طبیعی و محصوالت جانبی

فروش گوگرد

()13032229000

فروش اتان
فروش LPG

2

ارائه حق العمل کاری جداسازی میعانات گازی
()13032230000
شرکت انتقال گاز

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

انتقال گاز طبیعی ()13032233000
پاسخ به استعالمهای ساخت بنا در محدوده خطوط
انتقال گاز ()13032234000
شرکت بازرگانی گاز ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
صادرات محصوالت جانبی گاز ()13012235000
تامین قطعات ،تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز
شرکت های تابعه ()13032236000

عنوان زیر خدمت

127

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

127

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

127

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

عنوان زیر خدمت

ساخت و توسعه ابنیه و تأسیسات فراورش ،انتقال
و توزیع گاز ()13032237000

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
128

ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

128

ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

128

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

انتقال نفت و فراوردهای نفتی ()13032238000

شرکت مادر تخصصی پاالیش و
129
129

پخش فراورده های نفتی ایران
شرکت مادر تخصصی پاالیش و

129

پخش فراورده های نفتی ایران
شرکت مادر تخصصی پاالیش و

129

پخش فراورده های نفتی ایران
شرکت مادر تخصصی پاالیش و

129

شرکت مادر تخصصی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران

پخش فراورده های نفتی ایران
شرکت مادر تخصصی پاالیش و

پخش فراورده های نفتی ایران

عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

1

2

احراز صالحیت و رتبه بندی سازندگان و تامین
کنندگان مرتبط با صنعت نفت ()13032239000
بررسی اولیه/تمدید درخواست های متقاضیان
خوراک ()13032240000
بررسی و رسیدگی به شکایات مردمی حوزه

3

پاالیش و پخش فراورده های نفتی
()13032241000

عنوان زیر خدمت

شرکت ملی مهندسی و ساختمان
130

نفت ایران
شرکت ملی مهندسی و ساختمان

130

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

نفت ایران
شرکت ملی مهندسی و ساختمان

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

عنوان زیر خدمت

ساخت و توسعه ابنیه و تاسیسات شرکتهای

130

نفت ایران

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

1

131

سازمان امور دانشجویان

2

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

خارج
 -2صدور گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی شاغل به

131

سازمان امور دانشجویان

تحصیل در خارج
 -3صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

گذرنامه
 -5ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل

131

سازمان امور دانشجویان

در خارج

وزارت نفت ()13032244000
سازمان امور دانشجویان
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
برگزاری آزمون و ارائه مدرک زبان ()MSRT
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات
امور دانشجویان

 -1ارایه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل
3

ارائه فرصتهای تحقیقاتی به دانشجویان دکتری

 -2ارایه فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارج

()18072379000

 -3تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری داخل
 -4تسویه و تمدید فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری خارج
 -1صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در

4

ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی شاغل به
تحصیل در خارج ()18041380000

تحصیل در خارج
 -4معرفی دانشجویان جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

 -1اعطای بورس تحصیلی به مربیان

131

سازمان امور دانشجویان

 -2اعطای بورس تحصیلی داخل کشور

131

سازمان امور دانشجویان

 -3اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور و اعزام به خارج

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

آموختگان خارج
 -1ارایه معرفی نامه جهت ابطال کارت تردد و صدور گذرنامه به

131

سازمان امور دانشجویان

دانشجویان غیرایرانی
 -2ارایه معرفی نامه جهت تمدید اعتبار گذرنامه به دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

غیرایرانی

 -6انتقال دانشجویان ایرانی خارج به داخل
5

6

پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس به دانشجویان
بورس داخل

اعطای بورس تحصیلی ()18042382000

 -4اعطای بورس تحصیلی ارائه شده از دولت های خارجی (بورس دول)
 -5اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی سال آخر خارج از
کشور

7
8
9

صدور یا تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به

 -1صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج

خارج ()18082383000

 -2تمدید مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج

پیگیری اجرای تعهدات دانشجویان مستنکف
ارایه خدمات به دانش آموختگان داخل
()18042385000

 -1صدور تاییدیه دانشنامه دانشآموختگان داخل
 -2لغو تعهد آموزش رایگان دانشآموختگان داخل
 -3تایید مدارک دانش آموختگان موسسات غیرانتفاعی
 -1ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور

10

11

ارایه خدمات به دانش آموختگان خارج از کشور

 -2ارزشیابی دانشگاه های خارج از کشور

()18042386000

 -3پاسخ به درخواست تجدید نظر ارزشنامه مدرک تحصیلی دانش

ارایه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی

 -3ارایه معرفی نامه جهت انتقال اقامت از گذرنامه قدیم به جدید به
131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

غیرایرانی
 -6ارایه معرفی نامه جهت صدور اقامت تحصیلی دانشجو یا خانواده به

131

سازمان امور دانشجویان

دانشجویان غیرایرانی
-7ارایه معرفی نامه جهت تمدید اقامت تحصیلی دانشجو یا خانواده به

131

سازمان امور دانشجویان

دانشجویان غیرایرانی
 -8ارایه معرفی نامه جهت صدور خروج مراجعت ،خروج قطعی ،خروج

131

سازمان امور دانشجویان

داخلی به دانشجویان غیرایرانی

131

سازمان امور دانشجویان

 -1پذیرش دانشجویان غیرایرانی به صورت غیربورسیه

131

سازمان امور دانشجویان

 -2پذیرش دانشجویان غیرایرانی به صورت کنکوری

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

 -5رسیدگی به موارد خاص دانشجویان غیرایرانی

131

سازمان امور دانشجویان

 -6ارائه دانشنامه به دانشجویان غیر ایرانی

131

سازمان امور دانشجویان

 -1معرفی دانشجوی نمونه

131

سازمان امور دانشجویان

 -2نظارت و تایید انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل

131

سازمان امور دانشجویان

 -3رسیدگی به موارد خاص دانشجویان داخل

131

سازمان امور دانشجویان

 -4تایید گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان داخل

131

سازمان امور دانشجویان

 -5مشاوره سالمت جسم دانشجویان ورودی جدید

131

سازمان امور دانشجویان

 -6مشاوره سالمت روان دانشجویان ورودی جدید

دانشجویان غیرایرانی
 -4ارایه معرفی نامه جهت صدور روادید تحصیلی دانشجو یا خانواده به
11

12

13

ارایه خدمات کنسولی به دانشجویان غیرایرانی
()10011387000

پذیرش و ارائه خدمات به دانشجویان غیرایرانی
()18042388000

ارائه خدمات به دانشجویان داخل
()18042389000

دانشجویان غیرایرانی
 -5ارایه معرفی نامه جهت تمدید روادید تحصیلی به دانشجویان

 -3پذیرش دانشجویان غیرایرانی به صورت بورسیه
 -4پرداخت کمک هزینه و برقراری بیمه اجتماعی به دانشجوی
بورسیه غیر ایرانی

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

دانشگاهی ،منطقه ای ،قهرمانی)

131

سازمان امور دانشجویان

 -11پذیرش دانشجویان قهرمان ورزشی

131

سازمان امور دانشجویان

 -12نظارت یا تایید انتقالی ،مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

131

سازمان امور دانشجویان

 -13رسیدگی به موارد خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر

131

سازمان امور دانشجویان

-14رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

131

سازمان امور دانشجویان

 -1ارزیابی عملکرد دفاتر شاهد و ایثارگر دانشگاهها

131

سازمان امور دانشجویان

 -2رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

131

سازمان امور دانشجویان

 -3ارزیابی و رتبه بندی مراکز مشاوره دانشگاهها

131

سازمان امور دانشجویان

131

سازمان امور دانشجویان

 -5ارزیابی و رتبه بندی مراکز بهداشت دانشگاهها

131

سازمان امور دانشجویان

 -6نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونتهای دانشجویی دانشگاهها

131

سازمان امور دانشجویان

 -7پاسخ به استعالم دانشگاهها

13

ارائه خدمات به دانشجویان داخل
()18042389000

 -7امحاء سوء سابقه دانشجویان داخل
 -8رسیدگی به تخلفات دانشجویان داخل
 -9پاسخ به درخواست تجدید نظر رای کمیته انظباطی دانشجویان
 -10برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی (المپیادها ،مسابقات

14

ارایه خدمات به دانشگاهها ()18042390000

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
132
132

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات (ایرانداک)

(ایرانداک)
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
(ایرانداک)

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
132

(ایرانداک)
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

132

(ایرانداک)

 -4تایید ترکیب اعضای کمیته انضباطی دانشگاهها

آموزش تحصیالت تکمیلی و کاربردی در حوزه
1

علوم و فناوری اطالعات و اطالعرسانی
()18052391000

عنوان زیر خدمت
 -1پذیرش و آموزش دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه علوم و
فناوری اطالعات و اطالعرسانی و اعطای مدرک دانشگاهی
 -2صدور گواهینامه آموزش تخصصی کوتاهمدت در حوزه علوم و
فناوری اطالعات و اطالعرسانی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
132

(ایرانداک)
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

132

انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه
2

علوم و فناوری اطالعات و اطالعرسانی
()18072392000

(ایرانداک)
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

132

(ایرانداک)
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

132
132

132
132

3

ارائه گواهیهای پیشینه پژوهش و همانندی برای دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها
نگارش پایاننامهها و رسالهها ()18072393000

 -2ارائه گواهی پیشینة پژوهش در پایاننامه و رسالهها به دانشگاهها،

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
(ایرانداک)
4

ثبت و ارائه اطالعات و مستندات علمی-پژوهشی و
پایاننامهها و رسالهها ()18072394000

(ایرانداک)

کشور
 -2ارائه مستندات علمی ،پژوهشی ،پایاننامهها ،رسالهها ،پیشنهادهها،
طرحهای پژوهشی ،و گزارشهای دولتی به پژوهشگران (سامانه گنج)

(ایرانداک)
5

راهبری عرضه و تقاضای پژوهش در کشور (ساعت)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

 -1پذیرش عضویت فراگیر در کتابخانههای دانشگاهی کشور (طرح

(ایرانداک)

غدیر)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

 -2ارائه امکان دسترسی دانشگاهها و پژوهشگاهها به مقالهها و

(ایرانداک)
(ایرانداک)
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات

132

 -1ارائه گواهی شناسایی همانندی در پایاننامهها و رسالهها به

 -1ثبت پایاننامه ،رساله ،و پیشنهاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
132

 -2انتشار مقاالت علمی در حوزه علوم و فناوری اطالعات و اطالعرسانی

(ایرانداک)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
132

اطالعات و اطالعرسانی

موسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
132

 -1تدوین و انتشار کتاب بر اساس یافتههای روز پژوهشگران فناوری

(ایرانداک)

6

تأمین و ارائه منابع علمی کتابخانهای

نشریههای معتبر جهانی

()18042396000

 -3ارائه امکان دسترسی غیرمستقیم کاربران به منابع کتابخانههای
دانشگاهی و تخصصی کشور (طرح امین)
 -4ارایه آمار کتابخانههای دانشگاه ها (آک)

موسسه پژوهش و برنامه ریزی
133

آموزش عالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی

133

آموزش عالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی

133

آموزش عالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی

133

آموزش عالی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی

133

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آموزش عالی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2

ارائه آمار و اطالعات دانشجویان ،دانش آموختگان
و آموزشگران دانشگاهی
تدوین شاخص های ارزیابی آموزش عالی
ارائه گزارش های مبتنی بر  GISدر حوزه

3

دانشجویان ،دانش آموختگان و آموزشگران
دانشگاهی

سازمان پژوهش های علمی و
134
134

صنعتی
سازمان پژوهش های علمی و

134

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

صنعتی
سازمان پژوهش های علمی و

صنعتی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

134

سازمان پژوهش های علمی و
134

 -1راهبری شبکه علمی کشور (ارائه اشتراک خدمات علمی از طریق
2

ایجاد زیرساخت ارتباطی ،اطالعاتی و فناوری
شبکه علمی کشور ()13062401000

صنعتی
سازمان پژوهش های علمی و

134

عنوان زیر خدمت

صدور گواهی نامه توانمندیهای فناورانه

سازمان پژوهش های علمی و
صنعتی

عنوان زیر خدمت

شبکه علمی کشور)
 -2ارائه خدمات مرکز دادههای علمی کشور (دیتاسنتر)
 -1برگزاری جشنواره خوارزمی

صنعتی
3

ارائه خدمات مرتبط با جشنواره خوارزمی
()18072402000

سازمان پژوهش های علمی و
134

صنعتی

3

ارائه خدمات مرتبط با جشنواره خوارزمی
()18072402000

سازمان پژوهش های علمی و
134
134

صنعتی
سازمان پژوهش های علمی و

134

 -3صدور گواهی نامه جشنواره بین المللی خوارزمی

صنعتی
سازمان پژوهش های علمی و

صنعتی

4
5

حمایت از برگزیدگان علمی و صنعتی کشور
پیوند دانشگاه و صنعت در حوزه کارآموزی
دانشجویی

سازمان پژوهش های علمی و
134

صنعتی
سازمان پژوهش های علمی و

134

6

ارزیابی و امتیازدهی اختراعات و نوآوریها
()18072405000

صنعتی
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

135
135

انسانی دانشگاهها (سمت)
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

135

انسانی دانشگاهها (سمت)
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

135

انسانی دانشگاهها (سمت)

136

صندوق رفاه دانشجویان

136

صندوق رفاه دانشجویان

136

صندوق رفاه دانشجویان

136

صندوق رفاه دانشجویان

 -1ارزیابی اختراعات و نوآوری ها
 -2صدور گواهی نامه امتیازدهی اختراعات و نوآوریها
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

انسانی دانشگاهها (سمت)
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

 -2صدور گواهی نامه جشنواره جوان خوارزمی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2

عنوان زیر خدمت

تدوین و ارایه کتب درسی و مواد رسانه ای
آموزشی رشته های دانشگاهی علوم انسانی
پژوهش و تولید محتوا در حوزه علوم انسانی
صندوق رفاه دانشجویان

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

ارایه تسهیالت دانشجویی به دانشجویان
غیرپزشکی ()18042408000

عنوان زیر خدمت
اعطای وام دانشجویی به دانشجویان غیرپزشکی
اعطای وام کارآفرینی دانشجویی

1

ارایه تسهیالت دانشجویی به دانشجویان
غیرپزشکی ()18042408000

136

صندوق رفاه دانشجویان

136

صندوق رفاه دانشجویان

 -1اعطای تسهیالت کمک بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجویی

136

صندوق رفاه دانشجویان

 -2حمایت مالی از احداث ،تکمیل و خرید سراهای دانشجویی

136

صندوق رفاه دانشجویان

136

صندوق رفاه دانشجویان

خوری دانشگاه ها
 -5حمایت مالی از بازسازی و صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های

136

صندوق رفاه دانشجویان

غذا خوری دانشگاه ها

136

صندوق رفاه دانشجویان

137

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

137

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

137

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

137

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

137

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

137

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

137

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

4

5

اعطای وام کارگاه مهارت محور دانشجویی

ارائه خدمات مرتبط با تغذیه دانشجویان و سراهای  -3توزیع یارانه غذا به دانشگاه ها و موسسه های غیر دولتی
 -4نظارت و ارزیابی بر نحوه ارائه خدمات آشپزخانه و سالن های غذا
دانشجویی ()18062409000

صدور گواهی تسویه حساب وام های دانشجویی
غیرپزشکی
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

چاپ و انتشار مقاالت تخصصی در حوزه
سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری
ارائه خدمات پژوهشی در حوزه سیاستگذاری علم،

2

فناوری و نوآوری به نهادهای ملی ،سیاستگذار و
صنعتی

3
4
5

ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی در حوزه علوم و
فناوری
تدوین و انتشار کتب تخصصی در حوزه
سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه
سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری

عنوان زیر خدمت

138

موزه علم و فناوری

138

موزه علم و فناوری

138

موزه علم و فناوری

138

موزه علم و فناوری

138

موزه علم و فناوری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

فرهنگی و هنری کانون

139

کانون پروش فکری

برگزاری مراسم هفته کودک

139

کانون پروش فکری

برگزاری جشنواره ملی اسباببازی

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

برگزاری جشنواره فیلم کودک برای کودک (قاصدک)

139

کانون پروش فکری

برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

موزه علم و فناوری
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1
2

عنوان زیر خدمت

ارائه خدمات بازدید از موزه علم و فناوری

 -1فروش بلیط موزه علم و فناوری

()18072417000

 -2رزرو بازدید گروهی از موزه علم و فناوری

فرهنگ سازی علم و فناوری
کانون پروش فکری
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

امانت کتاب به اعضاء کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
1

2

3

ارائه خدمات فرهنگی و هنری به کودکان و
نوجوانان در مراکز فرهنگی و هنری کانون

برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و
نوجوان ()17062266000

امداد فرهنگی (اعزام کاروان مربیان سیار کانون به مناطق آسیبدیده
و کم برخوردار)
آموزش غیرمستقیم فرهنگی ،هنری ،ادبی ،علمی و دینی در مراکز

برگزاری جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران
برگزاری جشنواره بینالمللی قصهگویی
برگزاری مهرواره ادبی آفرینش (شعر و داستان) کودک و نوجوان

تولید و انتشار کتاب برای کودکان و
نوجوانان ()17022267000
تولید فیلم(سینمایی ،مستند ،کوتاه) کودکان و نوجوانان

4

تولید و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری
مناسب برای کودکان و نوجوانان

تولید پویانمایی (انیمیشن) کودکان و نوجوانان
تولید تئاتر کودکان و نوجوانان

4

تولید و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری
مناسب برای کودکان و نوجوانان

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر ،فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان

139

کانون پروش فکری

حمایت از ایدههای برتر طراحی و تولید اسباببازی

139

کانون پروش فکری

صدور گواهی ثبت طرح اسباببازی

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

139

کانون پروش فکری

140

شرکت نفت خزر

140

شرکت نفت خزر

140

شرکت نفت خزر

140

شرکت نفت خزر

141

شرکت ملی حفاری

141

شرکت ملی حفاری

141

شرکت ملی حفاری

141

شرکت ملی حفاری

141

شرکت ملی حفاری

142

شرکت نفت و گاز پارس

5

حمایت ،هدایت و نظارت بر طراحی ،ساخت،
واردات و توزیع اسباببازی در کشور

تولید موسیقی کودکان و نوجوانان

صدور مجوز تولید اسباببازی
صدور مجوز واردات اسباببازی
صدور مجوز پخش تیزر کودک و نوجوان
صدور تائیدیه فضای فرهنگی یا نمایشگاهی ویژه کودکان و نوجوانان

6
7

تولید و ارائه سرگرمیهای سازنده برای کودکان و
نوجوانان ()17062270000
ارائه خدمات آموزشی زبان های خارجی

برگزاری دورههای آموزش زبانهای خارجی

()18052271000

تولید و انتشار محصوالت آموزشی زبانهای خارجی
شرکت نفت خزر

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

اکتشاف و شناسایی منابع (میادین) نفتی دریای
خزر ()13031664000

عنوان زیر خدمت
ارائه گزارش های لرزه نگاری نفتی و زمین شناسی هیدروکربوری
دریای خزر
حفاری اکتشافی میادین نفتی دریای خزر
شرکت ملی حفاری

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

حفاری منابع (میادین) نفتی ایران
()13031665000

عنوان زیر خدمت
حفاری اکتشافی منابع نفتی
حفاری توسعه ای منابع نفتی بکر
حفاری استمرار تولید نفت
شرکت نفت و گاز پارس

142

شرکت نفت و گاز پارس

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

142

شرکت نفت و گاز پارس

1

طراحی و ایجاد تاسیسات گازی جدید (دریا)

142

شرکت نفت و گاز پارس

2

تولید گاز

143

شرکت مهندسی و توسعه نفت

143

شرکت مهندسی و توسعه نفت

143

شرکت مهندسی و توسعه نفت

143

شرکت مهندسی و توسعه نفت

144

شرکت نفت فالت قاره

144

شرکت نفت فالت قاره

144

شرکت نفت فالت قاره

1

144

شرکت نفت فالت قاره

2

145

شرکت منابع نفت خیز جنوب

145

شرکت منابع نفت خیز جنوب

145

شرکت منابع نفت خیز جنوب

1

145

شرکت منابع نفت خیز جنوب

2

146

شرکت نفت مناطق مرکزی

146

شرکت نفت مناطق مرکزی

146

شرکت نفت مناطق مرکزی

1

146

شرکت نفت مناطق مرکزی

2

عنوان زیر خدمت

شرکت مهندسی و توسعه نفت
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی

عنوان زیر خدمت
طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی جدید (خشکی)
طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی در حال تولید (خشکی و دریا)
شرکت نفت فالت قاره

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی در حال تولید (
دریا)
تولید نفت ،فراورده نفتی و میعانات گازی
()13031666000
شرکت منابع نفت خیز جنوب

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی در حال تولید
(خشکی)
تولید نفت فراورده نفتی و میعانات گازی
()13031666000
شرکت نفت مناطق مرکزی

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی و گازی در حال
تولید (خشکی )
تولید نفت فراورده نفتی و میعانات گازی
()13031666000

عنوان زیر خدمت

146

شرکت نفت مناطق مرکزی

147

شرکت نفت و گاز اروندان

147

شرکت نفت و گاز اروندان

147

شرکت نفت و گاز اروندان

1

147

شرکت نفت و گاز اروندان

2

148

شرکت پایانه های نفتی ایران

148

شرکت پایانه های نفتی ایران

148

شرکت پایانه های نفتی ایران

3

تولید گاز
شرکت نفت و گاز اروندان

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
طراحی و ایجاد تاسیسات نفتی در حال تولید
(خشکی )
تولید نفت فراورده نفتی و میعانات گازی
()13031666000

شرکت پایانه های نفتی ایران
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

149

ایران
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی

149

ایران
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی

149

ایران
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی

149

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

ایران
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی

ایران

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
1

انتشار قوانین و مقررات کشور ()10012420000

2

انتشار آگهی های قانونی ()10012421000

3

149

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی
149

ایران

عنوان زیر خدمت

فروش اشتراک محصوالت روزنامه رسمی کشور
()10012422000

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی
ایران

عنوان زیر خدمت

ذخیره سازی و بارگیری نفت

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی
149

عنوان زیر خدمت

تدوین و انتشار کتب حقوقی
4

چاپ و نشر کتب حقوقی ()10012423000
چاپ کتب حقوقی

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی
149

ایران
روزنامه رسمی جمهوری اسالمی

149

پاسخ به استعالم های آگهی های قانونی

ایران

5

پاسخ به استعالمات حقوقی ()10012424000

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی

پاسخ به استعالم های قوانین و مقررات
پاسخ به استعالم های مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی

149

ایران

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

4

150

بنیاد ملی نخبگان

5

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)
.1
1

راهبری سند راهبردی کشور در امور نخبگان
()10012425000

دستگاههای اجرایی کشور در امور نخبگان
نظارت و ارزیابی اجرای برنامههای دستگاههای اجرایی کشور
.2
در امور نخبگان
.3

2

3

6

تدوین و ابالغ برنامه های عملیاتی و سیاستهای اجرایی

ترویج و فرهنگسازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

تأیید صالحیت موسسات متقاضی فعالیت در نظام
نخبگانی ()10032426000
ارائه خدمات مرتبط با رویدادهای نخبگانی
()10032427000

.1

صدور اعتبارنامه برای رویدادهای نخبگانی

.2

صدور گواهی برگزیدگان رویدادهای نخبگانی

.3

اعطای تسهیالت به برگزیدگان رویدادهای نخبگانی

معرفی افراد نخبه و استعدادهای برتر به دستگاه
های اجرایی ()10062428000
پاسخ به استعالمات در خصوص نخبگان و
استعدادهای برتر ()10032429000
استعدادیابی و پرورش استعدادهای برتر
دانشآموزان ()18082430000

.1

شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشآموزی(طرح شهاب)

.2

طرح معرفی و شناسایی استعدادهای ویژه دانش آموزی

6

استعدادیابی و پرورش استعدادهای برتر
دانشآموزان ()18082430000

150

بنیاد ملی نخبگان

.3

هدایت دانش آموزان مستعد در قالب طرح دوست علمی

150

بنیاد ملی نخبگان

.1

پرداخت راتبة ماهانة دانشجویان استعداد برتر

.2

اعطای کمک هزینه توانمندی آموزشی/کارآفرینی دانشجویان

150

بنیاد ملی نخبگان

استعداد برتر

150

بنیاد ملی نخبگان

.3

اعطای کمک هزینه ارتباطات علمی دانشجویان استعداد برتر

150

بنیاد ملی نخبگان

.4

اعطای کمک هزینه اجرای پایاننامه دانشجویان استعداد برتر

.5

اعطای کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

150

بنیاد ملی نخبگان

دانشجویان استعداد برتر
اعطای کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی
.6

150

بنیاد ملی نخبگان

دانشجویان استعداد برتر
اعطای کمک هزینه به دانشجویان استعداد برتر جهت شرکت
.7

150

بنیاد ملی نخبگان

در مجامع علمی داخلی
اعطای کمک هزینه به دانشجویان استعداد برتر جهت شرکت
شناسایی و اعطای تسهیالت به دانشجویان مستعد .8

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

برتر
 .11اعطای وام ودیعة اجارة مسکن به دانشجویان صاحب استعداد

150

بنیاد ملی نخبگان

برتر
 .12پرداخت حق الزحمه آموزشیاری /پژوهشیاری/فنیاری به

150

بنیاد ملی نخبگان

دانشجویان صاحب استعداد برتر
 .13معرفی دانشجویان استعداد برتر برای خروج از کشور بدون

150

بنیاد ملی نخبگان

سپردن وثیقة نظام وظیفه برای شرکت در مجامع علمی خارجی

7

برتر ()18062431000

در مجامع علمی خارجی
.9

پرداخت هدیه ازدواج دانشجویان استعدادهای برتر

 .10پرداخت حق بیمة تکمیلی درمان به دانشجویان صاحب استعداد

 .14اعطای کمک هزینه استفاده از امکانات شبکة آزمایشگاهی
150

بنیاد ملی نخبگان

فناوری های راهبردی کشور
 .15حمایت از تشکیل هسته های پژوهشی و فناورانه دانشجویی

150

بنیاد ملی نخبگان

مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن)»
اعطای کمک هزینه عمره و عتبات عالیات به نخبگان و استعداد
.1

150

بنیاد ملی نخبگان

های برتر

150

بنیاد ملی نخبگان

.2

برگزاری اردوهای زیارتی و گردشگری داخلی استعداد های برتر

150

بنیاد ملی نخبگان

.3

حمایت مالی از برگزاری اردوهای راهیان نور مستعدان برتر

150

بنیاد ملی نخبگان

ارائه خدمات فرهنگی به اجتماع نخبگانی

.4

برگزاری کارگاه های مشاوره ای  ،آموزشی و ترویجی برای

()10062432000

استعدادهای برتر
پرداخت کمک هزینه شرکت استعدادهای برتر در برنامه های
.5

150

بنیاد ملی نخبگان

8

هنری ،انقالبی و اسالمی

150

بنیاد ملی نخبگان

.6

حمایت مالی از برگزاری اردوهای جهادی استعدادهای برتر

150

بنیاد ملی نخبگان

.7

برگزاری نشستهای اجتماع نخبگانی

150

بنیاد ملی نخبگان

.8

برگزاری بازدیدهای علمی-فرهنگی استعدادهای برتر

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

برتر (پسا دکتری شهید چمران)
معرفی دانش آموختگان استعداد برتر جهت گذراندن پروژه
.3

150

بنیاد ملی نخبگان

تحقیقاتی جایگزین خدمت نظام وظیفه

اعطای کمک هزینه اجرای پایاننامههای مقاطع
9

تحصیالت تکمیلی با موضوع نظام نخبگانی
()10052433000
.1

اعطای کمک هزینه ادامه تحصیل در دورة دکتری تخصصی به

دانشآموختگانِ استعداد برتردانشگاهها (جایزة شهید احدی)
.2

10

شناسایی و اعطای تسهیالت به دانشآموختگان
استعداد برتر دانشگاهها ()10062434000

پرداخت کمک هزینه پسادکتری به دانش اموختگان استعداد

کمک به جذب دانش آموختگان برتر در نهادهای فناورانه کشور

.4

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور
معرفی دانش آموختگان استعداد برتر به دستگاههای اجرایی
.6

150

بنیاد ملی نخبگان

جهت دریافت امتیازات

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

استعداد برتر
معرفی دانش آموختگان استعداد برتر به بانک های عامل جهت
.9

150

بنیاد ملی نخبگان

دریافت تسهیالت خرید/ساخت مسکن

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

اختراعات برگزیده
اعطای جایزه نقدی به صاحب  /صاحبان طرح ها و اختراعات
.6

150

بنیاد ملی نخبگان

برگزیده

10

شناسایی و اعطای تسهیالت به دانشآموختگان
استعداد برتر دانشگاهها ()10062434000

.5

کمک به جذب دانشآموختگان استعداد برتر در هیئت های

.7

پرداخت هدیه ازدواج به دانشآموختگان استعداد برتر

.8

پرداخت کمک هزینه سفرهای زیارتی به دانشآموختگان

.1

برگزاری جشنواره های منطقه ای رویش

.2

مشارکت علمی در بررسی طرح های جشنواره های مرتبط با

اختراعات
.3
11

صدور گواهی طرحها و اختراعات برگزیده

شناسایی و حمایت از طرح ها و اختراعات برگزیده .4
کشور ()10062435000
دریافت تسهیالت تجاری سازی

معرفی صاحب  /صاحبان طرح ها و اختراعات برگزیده جهت

.5

اعطای تسهیالت توانمندسازی به صاحب  /صاحبان طرح ها و

150

بنیاد ملی نخبگان

.1

شناسایی و اعطای تسهیالت به مستعدان برتر و سرآمدان قرآنی

150

بنیاد ملی نخبگان

.2

شناسایی و اعطای تسهیالت به مستعدان برتر و سرآمدان هنری

شناسایی و اعطای تسهیالت به مستعدان برتر،
12

سرآمدان و نخبگان حوزه های تخصصی مختلف
()10062436000

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

شناسایی و اعطای تسهیالت به مستعدان برتر،
12

سرآمدان و نخبگان حوزه های تخصصی مختلف
()10062436000

.3

شناسایی و اعطای تسهیالت به مستعدان برتر و سرآمدان

حوزویکشور
.4

شناسایی و اعطای تسهیالت به مستعدان برتر و سرآمدان ادبی

.5

شناسایی و اعطای تسهیالت به استادان سرآمد

.6

شناسایی و اعطای تسهیالت به استادان شامخ (جایزه عالمه

طباطبایی)

150

بنیاد ملی نخبگان

.7

تکریم و معرفی الگوهای سرآمد و نخبه حوزههای مختلف

150

بنیاد ملی نخبگان

.1

تأیید دانش آموختگان استعداد برتر غیرمقیم

.2

معرفی دانش آموختگان استعداد برتر غیر مقیم به بانک های

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

150

بنیاد ملی نخبگان

151

سازمان چای کشور

151

سازمان چای کشور

151

سازمان چای کشور

صدور دفترچه چایکاران و کاردکس باغات چای کشور

151

سازمان چای کشور

خرید تضمینی برگ سبز چای

151

سازمان چای کشور

چای
ارائه خدمات فنی ـ مهندسی و مشاورهای به تولیدکنندگان برگ سبز

151

سازمان چای کشور

چای
ارائه نقشههای رقومی و هوایی (کاداستر) و صورت تفکیکی باغات

151

سازمان چای کشور

13

حمایت از دانشآموختگان استعداد برتر غیرمقیم
()10062437000

عامل جهت دریافت تسهیالت خرید/ساخت مسکن
کمک به جذب دانشآموختگان استعداد برتر غیر مقیم در
.3
هیئت های علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

14

پاسخگویی به درخواست ها و رسیدگی به شکایت
های حوزه نخبگانی ()10062438000
سازمان چای کشور
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

ارائه معرفی نامه پرداخت تسهیالت کم بهره و یارانهای خرید برگ سبز

1

ارائه خدمات امور چای

چای کشور

1

ارائه خدمات امور چای

151

سازمان چای کشور

151

سازمان چای کشور

چای خشک

151

سازمان چای کشور

تدوین و ابالغ دستورالعملهای فنی ـ ترویجی باغات چای کشور

151

سازمان چای کشور

صدور تاییدیه احداث کارخانجات چای

151

سازمان چای کشور

صادراتی و وارداتی

151

سازمان چای کشور

پاسخ به استعالم شرب یا غیرقابل شرب بودن نمونههای چای

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

تامین و توزیع نهادههای مورد نیاز باغات چای سبز (بجز سم)
ارائه خدمات آزمایشگاه مرجع تعیین کیفیت ارگانوهیپتیک (حسی)

پاسخ به استعالم تطبیق و رعایت استاندارد در محمولههای چای

شرکت پشتیبانی امور دام کشور
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

خرید تضمینی محصوالت و نهادههای دامی داخلی (گوشت مرغ،

1

گوشت قرمز ،خوراک دام)
خرید توافقی محصوالت و نهادههای دامی داخلی (گوشت مرغ،

2

گوشت قرمز ،خوراک دام)
خرید محصوالت و نهادههای دامی خارجی (گوشت مرغ ،گوشت قرمز،

3
4

عنوان زیر خدمت

خوراک دام)
ارائه خدمات پشتیبانی امور دام ()13022456000

پرداخت یارانه مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصوالت و نهادههای دامی

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

5

صدور معرفی نامه مباشرین توزیع گوشت وارداتی با ارز دولتی

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

6

تولید خوراک دام ،مواد پروتئینی و مواد اولیه

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

7

اعالم قیمت روز محصوالت ،فرآوردهها ونهادههای دامی

152

شرکت پشتیبانی امور دام کشور

8

عرضه محصوالت و نهادههای دامی (گوشت مرغ ،گوشت قرمز ،خوراک
دام)

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

رسیدگی به جرائم خاص و حین خدمت کارکنان نظامی و انتظامی

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

رسیدگی به جرائم عمومی بر مبنای ابالغ ویژه رئیس قوه قضاییه

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

اجرایی

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

رسیدگی به جرائم افراد غیرنظامی مرتبط با متهمین نظامی و انتظامی

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

153

سازمان قضایی نیروهای مسلح

3

153
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سازمان قضایی نیروهای مسلح
عنوان زیر خدمت

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت)

رسیدگی به شکایات مطروحه در حوزه صالحیت سازمان قضایی
1

رسیدگی قضایی به جرائم نظامی ،انتظامی و
امنیتی ()12032457000

نیروهای مسلح
رسیدگی به جرائم مرتبط با وظایف کارکنان وزارت اطالعات
رسیدگی به جرائم کارکنان یگانهای حراست و حفاظت دستگاههای

مشارکت در سیاست گذاری پیشگیری از وقوع جرائم در نیروهای
2

پیشگیری از وقوع جرائم در نیروهای مسلح
()12062458000

مسلح
تدوین پیش نویس قوانین جزایی مرتبط با نیروهای مسلح
آگاهسازی کارکنان نیروهای مسلح به منظور پیشگیری از وقوع جرائم

پاسخ به استعالم جرائم اعضای نیروهای نظامی،
انتظامی و امنیتی ()12062459000
ارائه آمار و اطالعات جرائم نیروهای مسلح
()12062460000

شناسه زیرخدمت
10011000100
10011000101
10011000102
10011000103
10011000104
10011000105
10011000106
10011000107
10011000110
10011000111
10011000112
10011000113
10011000114

10011000115
10011000116
10011001100
10011001106
10011001101
10011001102
10011001103
10011001104
10011001105
10011001107
10011002103
10011002104
10011002105
10011002106
10011002107
10011002108
10011003100
10011003101
10011003102
10011003103

10011003104
10011003111
10011003112
10011003113
10011003105
10011003106
10011003107
10011003108
10011003109
10011003114
10011003115
10011003116
10011003110
10011003117
10011003118
10011004100
10011004101
10011004102

10011004103
10011004104
10011004105
10011004106
10011004107
10011004108
10012448100
10012448101
10011005119
10011005103
10011005104
10011005106
10011005107
10011005109
10011005110
10011005111
10011005113
10011005116

10011005118
10011005119
10011005120
10011005121
10011005122
10011005123
10011005124
10011007100
10011007101
10011007102
10011007103
10011007104
10011007105
10011007109
10011007110
10011007111
10011007112
10011007113
10011007115
10011007116

10011007117
10011007118
10011007119
10011007120
10011007121
10011007122
12031008100
12011008101
12011008102
12031008103
12031008104
10011008106
10011008107
10011008108
10011008109
10011009100
10011009101
10011009102
10011009103
10011009104
10011009105
13051010000

10011461100
10011461101
10011461102
10011461103
10011461104
10011461105
10011461106
10011461107
10011461108
10011461109
10011461110
10011462100
10011462101
10011462102
10011462103
10011462104
10011462105
10011462106
10011462107
10011462108

10011462109
10011463000
12042449100
12042449101
10012449102
10012449103
10012449104
10012449105
10012449106
16032449107

شناسه زیرخدمت
16031012100
16041012101
16021012102
16061012103

18051012104
16051012105
16021013100
16021013101
16021013102
16021013103
16021013104
18041014100
16031014101
16031014102
11021014103
16021014104

18081015000
16041016000
16041017000
16041018100
13011018101
16021018102
10031019000
16021020000
16041021000
16061022000
18041023000
18051024000

18041025000
18041026100
18041026101
18041026102
18041026103
18041027100
18041027101
18041027102
18041027103
18041027104
10031028100
10031028101

13011029100
13011029101
13011029102

شناسه زیرخدمت
19011030100
19091030101
19011030102
19011030103
13011031100
13011031101
19051032000
13011843000

19091033100
19041033101
10011034100
10011034101
10011034102
10011034103
10011034104
10011034105
13011035100
13011035101
13011035102
13011035103
13011040100
13011040101
13011040102
13011040103
19051040104
18041040105
13011042100

13011042101
13011042102
13011042103
13011042104
10011039000
13071845100
13071845101
13071846100
13071846101
13071036100
13071036101
13071036102
13071036103
13071036104
13071036105
13071847100
13071847101
19071038100
19071038101
17011041100
17011041101
17011041102
13071848100

17021848101
13071848102
16041848103
13041043100
13041043101
13011037100
13011037101
18051849100
13081849101
13011850000

شناسه زیرخدمت
18081044000
18081832000
18081833000
18051045000

18051046100
18051046101
18051046102
18051046103
18051047000
18051047100
18051047101
18051047102
18081048000
18081049000

شناسه زیرخدمت
19021050100
19011050101

19021050102
19021050103
19021050104
19021050105
19021950100
19021950101
19021950102
19021950103
19021950104
19021951100
19021951101
19021952100
19021952101
19021952102
19021952103
19021952104
19021952105
19021952106
19021051100
19021051101

19021051102
19021051103
19021051104
12031051105
17011051106
19011051107
19021051108
13011051109
16061051110
19021051111
19021953000
19021954000

شناسه زیرخدمت
13011052108
13011052109
13011052110

13011052111
19011053106

19011053108

19071053112
19091053113
19041053114

19071053115

19011053116
16021053117
19071053118
19011054103

19071054109
19071054110
19071054111
19041054112
19041054113
19041054114
19091055000
16041056101
16041056102
16021056103
16041056104
16041056105
19041057100
19041057101
19011057102
19011057103

19011057105
19011057106
19011057107
19041058104
19071058105
19011058106
19071058107
19011058108
19011058109
19071059100

19071059101
19071059102
19071059103
19071059104
19071059105
19071059106
19011060100

19011060103
19011060104
19011060105
19041060106
19041062101
19041062103
19091062111

شناسه زیرخدمت
19011064000

19011065000
19011066000
19011067000
19011068100
19011068101
19011068102

شناسه زیرخدمت
12031070100
12031070101
شناسه زیرخدمت
18041071000

شناسه زیرخدمت
10031072000
10061073000
10031074000
10031075000
10031076100
10031076101
12011076102
10011076103
12011076104

10011076105
12011076106
10061077100
10061077101
10061077102
10061077103
10061077104
13011078100
13011078101
17041079100
17041079101
15021080100
10011080101
شناسه زیرخدمت
10031088100
10031088101
10031088100
10031089101
10031089102

10031091104
10031091100
10031091101
10031091102
10031091103
10031092100
10031092101
10031092102
10031092103
10031092104
10031093000
10031094000

شناسه زیرخدمت
10031095100
10031095101
10031095102
10031096100
10031096101

10031096102
10031097100
10031097101
10031097102
10031097103
10031097104
10031097105
10031097106
10031097107
10031098000
10031099000
10031100100
10031100101
10031100102
شناسه زیرخدمت
10031102100
10031102101
10031105100
10031105101

شناسه زیرخدمت
10031107000
10051108000
18072476000
18051109100
18051109101

18081110000

18051111000
10051112000

18051113000
18082473100
18082473101
18052474000

18072475000

18072477100
18072477101
18072477102
شناسه زیرخدمت
12031114100
12031114101
12031114102
12031114103
12032264000

شناسه زیرخدمت
12041115000
12041116000

12041117100
12041117101
12041117102
12041117103
12041118100
12041118101
12041118102
12031119100
12031119101
12031119102
12031119103
12031119104

12031119105
12031119106
12041121000

شناسه زیرخدمت
14041129100
17021129101
14041129103
14041129105
14041129107
14041129110
13021129111
14041129112
14041129113
14041129114
14042540000
14062541100

14032541101
14062541102
14032541103
14042541104
14022541105
14032541106
14042541107
14042541108
14042542100
14062542101
14062542102
14042542103
14042542104
14042542105
14042542106
14042542107

14032542108
14032542109
14062543100
14062543101
14062543102
14062544100
14062544101
14042545100
14042545101
14042545102
14012545103
14042545104
14042545105
14042545106
14042545107
14042545108
14042545109
14032546100
14062546101
14042546102

14042546103
14042546104
14042546105
14042546106
18082547100
18052547101
14062548100
14062548101
14032548102
14062548103
14062548104
14062548105
14062548106
14062548107
14062549100
14062549101

14062550000

شناسه زیرخدمت
10011130103
10011130104
10011130105
10011132100
10011132101
10011132102
10011132103
10011132104
10011135100
13011135101
10011135102
10011137100
10011137101
10011137102
10011137103

10011137104
10011137105
10011137106
10011137107
10011137108
10011137109
10011137110
10011137111
10011141000

13011143000
10011144100
10011144101
10011144102
10011144103
10011145100
10011145101
10011145102
10011145103
10011145104

10011145105
10011145106
10011148000
10011152000
10011153000

10011154000
10011155100
10011155101
10011155102
10031157100
10031157101
10031157102
10031157104
10031157105
10031157106
10031157107
10031157108
10031157109

10011158000
10012093100
10012093101
10012094100
10012094101
10012094102
10032095000
10032096100
10032096101
10032096102
10012097100
10012097101
10012097102
10012097103
10012097104
10012097105
10012097106
10012097107
10012098000
10012099100

10012099101
10012100000
10012101100
10012101101
10012101102
10012102100
10012102101
10012103000
10012104100
10012104101
10012104102
10012104103
10012104104
10012104105
10012104106
10012105000

شناسه زیرخدمت
13091827100
13091827101
13091160100
13091160101
13091160102
13091160103
13011161100
13011161101
13011161102
13011161103

13011161104
13011161105
13011161106
13011161107
13091828000

شناسه زیرخدمت
10011167000

شناسه زیرخدمت
10011168000

شناسه زیرخدمت

10011169000

10011170000
19091171000
10011172000

10011173100
10011173101
10011173103

شناسه زیرخدمت
13011174000
13011926000
13011927000

13011928000
13011929000
13011930100
13011930101
13011930102
13011931000
13011932000
13011933000
13011934100
13011934101
13011934102
13011934103

13011934104
13011934105
13011935100
13011935101
13011935102
13011935103

18081936000

13011937000
13011938000
13011939100
13011939101

شناسه زیرخدمت
13011175000

شناسه زیرخدمت
13011176100
13011176101
13011176102
13011177100
13011177101
13011177102
13011178100

13011178101
13011180100
13011180101
13011181100
13011181101
13012025000
13012026000
13012027000
13012028000
13012029000
13012030000
13012031100

13012031101
13012031102
13012031103
13012031104
13012031105
13012031106
13012031107
13012031108
13012031109
13012031110
13012031111
13012031112

13012031113
13012031114
13012031115
13012031116
13012031117
13012031118
13012031119
13012031120
13012031121
13012031122
13012031123
13012031124

13012031125
13012031126
13012031127
13012031128
13012031129
13012031130
13012031131
13012031132
13012031133
13012031134
13012031135
13012031136

13012031137
13012031138
13012032100
13012032101
13012032102
13012032103
13012032104
13012032105
13012032106
13012032107
13012032108
13012032109

13012032110
13012032111
13012032112
13012032113
13012033000
13012034000
13012035000
13012036100
13012036101

شناسه زیرخدمت
13021182100
13021182101
13021182102
13021182109

13021182110
13021182111
13021182112
13021182113
13021182114
13021182115
13021182116
13021182104
13021182105
13021182106
13021182107
13021182108
13021183102
13021183103
13021183101
13021184100
13021184101
13021184102
13031184103
13031184104

13021184105
13021184106
13021185100
13021185101
13021185102
13011185105
13011185106
13021185107
13021185108
13021186100

13021186101

13021186102
13021186103
13021186104
13021186105

18051186106
13021186107
13021187100
13021187101
13021188103
13021188104
13021188101
13021188102
13021189100
13021189101
13021189102
13021190100
13021190101
13021190102
13021190103
13021190104
13021190105
13021190106
13021190107

13021190108
13011191100
13011191101
13021191102

13021192100
13031192101
13021193100
13021193101
13021193102

شناسه زیرخدمت
13012469100
13012469101

13012469102

13012469103

13021195102

13021195103

13021195104

13022470100

13022470101
13022470102
13022470103
13022470104
13022471100

13022471101

13022471102

13022472100

13022472101

13022472102
13022472103

شناسه زیرخدمت
13022450100
13022450101
13022450102
18052450103
15032451100
13022451101
13022451102

13052451103
13022451104
13022451105
13032451106
13022451107
15032451108
18052451109
13022451110
13022452100
10032452101
13032453100
13012453101
13032453102

شناسه زیرخدمت
13021197100
13031197101

13021197102
13021197103
13021197104
13021198101
13021198102
13021198104
14061198113
18051198114
13021198118
13021198103
13022273100
13022273101

13022273102
13022273103
14042273104
14042273105
13072273106
13022274000
13052275100
13052275101
13012276100
13012276101
13012276102
13012276103

13012276104
13022277100
13022277101
13022277102
13022277103
13022277104
13022278000
13022291000

شناسه زیرخدمت
13012478100
13012478101
13012478102

13012478103
13012478104
13012478105
13012478106
13012478107
13012478108
13012478109
13012478110
13012478111
13012478112
13012478113
13012478114
13012478115

13012478116
13012478117
13012478118
13012478119
13012478120
13012478121
13012478122
13012478123
13012478124
13012478125
13012478126
13012478127
13012478128
13012478129
13012478130
13012478131
13012478132

13012478133
13012478134
13012478135
13012478136
13012478137
13022479100
13022479101
13012479102
13022479103
13012480100
13012480101
13012480102
13012480103
13012480104
13012481100
13012481101
13022482100

13022482101

13022484100
13022484101
13022484102
13022484103
13022484104
13022484105
شناسه زیرخدمت
13021202100

13021202101

13021202102
13021202104
13021202105

13021202106
13011203100
13011203102
13011203103
13011203104
13011203105
13021204100
13021204101
13021204102

13021204103

13021204104
13021204105
13021204106
13021204107

13011204108
13081204109
13081204110
13021204111

13021204112

شناسه زیرخدمت
13022461100
13022461101
1302246102
13022461103
1302246104
13022462100
13022462101
13022462102
13022462103
13022462104
13012463100

13012463101
13012463102
13012463103
13022464100
13022464101
13022464102
13022464103
13022464104
13022464105
13012465100
13012465101
13012465102
13012465103
13012465104
13012465105
13012465106

13012465107
13012465108
13012465109
13012465110
13012465111
13012465112
13012465113
13012465114
13012465115
13012465116
13012465117
13012465118
13012465119
13012465120
13012465121
13012465122
13012465123
13012465124
13012465125

13012465126
13012465127
13012465128
13012465129
13012465130
13012465131
13012465132
13012465133
13012465134
13012465135
13012465136
13012465137
13012465138
13012465139
13012465140
13012465141
13012465142
13012465143

13012465144
13012465145
13012465146
13012465147
13012465148
13012465149
13012465150
13012465151
13012465152
13012465153
13012465154
13012465155
13012465156
13012465157
13012465158
13012465159

13012465160
13012465161
13012465162
13012465163
13012465164
13012465165
13012465166
13012465167
13012465168
13012465169
13012465170
13012465171
13012465172

کد شناسه
13011207101
13011207119
13011207102
13011207120
13011207103
13011207121
13011207122
13011207123
13011207124
13011207125
13011207126

13011207114
13011207115
13011207116
13011207109

13012486100

13012486101
13012486102
13012487100
13012487101
13012487102
13012487103

13021208107
13021208101
18051208102
13021208103
13021208104
13011208105
13021208106

شناسه زیرخدمت
13021209101
13021209102
13021209103
13021209104
13021209105
13021210000
13011211100

13011211101
18051211102
13021211103

شناسه زیرخدمت
13021212100
13011212108
13011212109
13011212110
13011212111
13011212112
13011212113
13011212114

13011212115
13011212116
13011212117
13011212118
13011212119
13011212120
13011212103
13011212121
13011212122
13011212123
13011212124
13011212125

13011212126
13011212127
13011212128
13011212129
13011212130
13011212131
13011212132
13011212133
13011212134
13011212135
13011212136
13011212137

13011212138
13011212139
13011212140
13011212141
13011212142
13011212143
13011212144
13011212145
13011212146
13011212147
13011212148
13011212149

13011212150
13011212151
13011212152
13011212153
13011212154
13011213100
13011213106
13011213107
13011213108
13011213109
13011213110
13011213111

13011213112
13011213113
13011213114
13011213115
13011213116
13011213117
13011213118
13011213119

13011213120

13011213121

13011213122

13011213123

13011213124

13011213125

13011213126

13011213127

13021213128

13021213129

13021213130

13011213131
13011213132
13011213133

13021214100

18051214101

13021214102
13011214103
13011214104
13011214105
13011214106

شناسه زیرخدمت
13041215100
13041215101
13041216000
13091217000
13071218000
13041219000

13041220000
13011221100
13011221102
13011221103
13041222100
13041222102
13041222103
13041223100
13041223102
13041223103
13041224102
13041224100
13041224101
13041224103
13041225100
13041225102
13041225103
13011226100
13011226103
13011227100
13011227102

13071228100
13071228101
13071228102
13011230100
13011230101
13011230102
13041231100
13041231102
13041231103
13071232100
13071232102
13011233100
13011233101
13011233102
13011233103
13041234100
13041234101
13041234102
13041861000
13041862000

13041863000
13041864000
13041865100
13041865101
13041865102
13041866100
13041866101
13041866102
13041867000
13041868000
13041869100
13041869101
13041869102
13041870100
13041870101
13041870102
13041871100
13041871101
13041871102
13041872100

13041872101
13041872102
13081873100
13081873101
13081873102
13081874100
13081874101
13081874102
13081875000
13081876100
13081876101
13081876102
13041877100
13041877101
13041877102
13041878100
13041878101
13041878102
13081879100
13081879101
13081879102
13081880100

13081880101
13081880102
13071881100
13071881101
13071881102
13071882100
13071882101
13071882102
13071883100
13071883101
13071883102
13071884000
13091885000
13091886000
13011887000
13011888000
13071889100
13071889101
13071889102
13071890100

13071890101
13071890102
13041891100
13041891101
13041892100
13041892101
13041892102
13071893100
13071893101
13071893102
13011894100
13011894101
13011894102
13091895100
13091895101
13091895102
13011896100
13011896101
13011896102
13011896103
13041897100
13041897101
13041897102

13091898000
13041899100
13041899101
13041899102
13041900100
13041900101
13041900102
13011901100
13011901101
13011901102
13041902000
13011903000
13041904100
13041904101
13041904102
13041905100
13041905101
13041905102

10071906000
13071907100
13071907101
13071907102
13011908000
13011909000
13041910000

13091911000

13041912000
13091913100
13091913101
13091913102
13071914000
13011915000
13011916000
13011918000

13011919100
13011919101
13011920000

13011921000

13011922000

13011923000

شناسه زیرخدمت
13011236000
13011237000

13011238000

13011240000
18051241000

13011956000
13011957000
13011958100
13011958101
13011958102
13011958103
13011959000
13011960000
13011961000
13011962000
13011963100
13011963101
13011964000
13011965000
13011966100
13011966101

13011966102
13011966103

شناسه زیرخدمت
13071242100
13071242103
13041243100
13041243101

13041244000

13041245000
13071246000

شناسه زیرخدمت
13041247100
13041247101
13041247102
13041247103
13041247104
13041247105
13041247106
13041247107
13041247108
13041247109

13041247110
13041247111
13041247112
13041247113
13041247114
13041248100
13041248101
13041248102
13041248103
13041248104
13041248105
13041248106

13041248107
13041248108
13041248109
13041248110
13041248111

13041249000

13041250100
13041250101
13041250102
13041250103
13041250104

17022064000

شناسه زیرخدمت
13011251100
13011251101
13011251102
13011251103
13011251104
13011967100
13011967101
13011967102
13011252100
13011252101
13011252102
13011253100
13011253101
13011253102
شناسه زیرخدمت
18082279100

18082279101
18082279102
18082279103
18082280100
18082280101
18082280102
18082280103
18082281000
18082282000
18082283000
18012284100
18022284101
18082284102
18082284103
18062284104
17012284105

13012285000

18072286000

18062287000
18082288000

شناسه زیرخدمت
18081263100
18081263101
18081263102
18081263103

ه
شناسه زیرخدمت

18081264100
18081264101
18081264102
18081264103
18081264104
18081264105
18081265100
18081265101
18081265102
18081265103
18061266100
18061266101

شناسه زیرخدمت
15021267100
15021267101
15021267102
18081267103
18081267104
15021267105
15021267106
18081267107

شناسه زیرخدمت
18011268000

شناسه زیرخدمت
18041270000
18081271000
10032311100
10032311101
10032311102
17061274104
18041274105
17021274106
17021274107
17061274108
17041274109
17052313000
17041274110
17041274111
18042312100
18042312101

18042312102
18042312103
17062313100
17062313101
17022313102
17042313103
18052314100
18052314101
17022315000

18042316000

17022317000
18042318000
10012319100
10012319101
10012319102

18042320000

18042321100
18042321101
10012322000
18082323100
18082323101
18082323102
18072324000

18042325000

18082326000
18082327000

18072328000

18072329000

18072330000
18042331000
17042332100
17042332101
18042333000

10032334000

18042335100
18042335101

18042335102

18042335103
17012336100
17012336101
17012336102

13042337000

12032338100
12032338101
12032338102

12032338103

10032339000

10032341000

10032342100
10032342101
10032342102
10032342103

10032343100

10032343101
10012344100
10012344101

18082345000

10032346100

10032346101

12032347000

10032348000
18042349000

18042350000

18042351000

10032352000
18082353000
18082354000
18042355000
18042356100
18042356101
18042357100

18042357101
10031276100
10031276101
10031276102
10031276103
10031276104
10031276105
10031276106
18042358000
18071278100
18071278101
18071278102
18071278103
18071279000
18071279101
18071279102

18071279103
18041279104
18041279105
18071279106
18071279107
18071279108
13011279109
11051279110
18072359100
18072359101
18082360100
18082360101
18082360102
18082361100
18082361101
18082361102
18082361103
18082361104

18082362100
18082362101
18082362102
18072363000
18042364100
18042364101
18082365100
18082365101
18082365102
18082365103
18082365104
18082366100
18082366101
18082366102
18082367100
18082367101
18082367102
18042368100

18042368101
18042369100
18042369101
18042369102
11052370000

18082371000
18082372000
10052373100
10052373101
1052373102
13012373103
18082373104
13012373105
10042373106
13012373107
10042373108
10042373109
13012373110

18082373111
13012373112
10042373113
10042373114
18072373115
18072373116
18072373117
18072374000
18072375000
18042376100
18082376101
10032376102

18042376103
10032376104
18042376105

شناسه زیرخدمت
18081835100

18081835101

18081835102

18081835103

18081835104

18081835105

18081835106

18081835107

18081835108

18081835109
18041835110
18081836000
18051837000
18081838100
18041838101
18081838101
18081839000
18041840000
18041841101
18041841102
18041841103
18041841104
18041841105

شناسه زیرخدمت

17021284100
17021284101
17021284102
17021284103
17021284104
17041285000
17021286100
17021286101
17021286102
13011286103
17021287100
17021287101
17021287102
17021287103
17021287104
17021287105
17021287106
17021287107
17021287108
13011288100
13011288101

17031288102
17031288103
17031288104
17021289100
17021289101
17021289102
17031290100
17031290101
17031290102
17031290103
17031290104
17031290105
17031290106
17021291100
17021291101
17021291102
17021291103

17021291104
17021291105
17021291106
17021291107
17021292100
17021292101
17021292102
17031292103
17021293100
13011293101
17021294000
17021295000
17021296100
17021296101
18081297000
17031298100
17031298101
17031298102

17031298103
17031298104
17031298105
17031298106
17031298107
13011299100
13011299101
13011299102
13011299103
13011299104
13011299105
17021299106
13011299107
17031299108
17031299109
17031299110
13011299111
13011299112

17041299113
17041299114
17041299115
13011299116
13011299117
15021300100
17031300101
13011300102
17021301000
18081302100
18051302101
17021303100
17021303101
17021303102
17021303103
17021303104
17021304000

17021305000
17021306100
17021306101
17021306102

18051307000
18081308100
18081308101
13011308102
17031309000
17021310100
17021310101
17021310102
13011310103
17031310104
17021310105
17021310106
17031310107
17031310108
17021310109

17031311000

17021312000
17021313000

شناسه زیرخدمت
10011314000
17041315100
17041315101
17041315102
18051315103
17041315104
17041315105
17041315106
18051315107
17041315108
17041315109
17041316100
17041316101
17041316102

17041316103
18051317100
17041317101
17041317102
17041317103
17041317104
17041317105
17041317106
17061317107
17061318100
17061318101
17061318102
17061318103
17061319100
17061319101
17061319102
12031320100
12031320101
12031320102
12031320103
12031320104
12031320105
12031320106

12031320107
12031320108
12031320109
12031320110
12031320111
17061321100
17061321101
17061321102
17041322000
17061323100
17061323101
17061323102
17061323103
17041324000
17062255100
17062255101
17062255102
17062255103
17062255104
17062255105
17062255106
17062256100

17062256101
17062256102
17062256103
17062256104
17062256105
17062256106
17062256107
17062256108
17062257000
17062258100
17062258101
17062258102
17062258103
17062258104
17062259100
17062259101
17062259102
13012260100
13012260101
13012260102
13012260103

17052261000
17042262100
17042262101
17042262102
17042262103
17062263000

شناسه زیرخدمت
17041325100
17041325101
17041325102
12031325103
12031325104
17041325105
10011326100
12031326101
17041327100
17041327101
17041327102
13011328100
13011328101

13011328102
13011328103
13011328104
17041328105
13051329100
13051329101
13051329102
17041330100
17041330101
17041330102
17041330103
17041331100
17041331101
17041331102
16021332100
19011332101

شناسه زیرخدمت
17031333000

شناسه زیرخدمت

17011334000
17061335100
17061335101
17061335102
17061335103
17011336000
17011337100
17011337101
17011337102
17011337103
17061338000
17011339100
1706339101
17011340100
17011340101
17011341100
17011341101
17011342100
17011342101

19041343000
17011344000
19011345100
17011345101
17011346000
17011347100
17011347101
17011347102
17011576100
17011576101
17012021100
17012021101
17012022100
17012022101
17012022102
17012022103
17012022104
17012022105
17012022106
17012022107

17012022108
17052023100
17052023101
17012024100
17062024101
17012024102

شناسه زیرخدمت
17021348100
18041348101
18041348102
18071349000
18051350100
17051351100
17021351101
17021351102
18051351103
17061352100

17061352101

17021352102
17021352103
17021352104
17021352105
13011352106
17021352107
17021352108
13011353000
13011354100
13011354101
18051354102
13011354103
13011354104
13081354105

17031355100
17031355101
17031355102
17031355103
17031355104
17021355105
17031355106
17061355107
18051355108
17061355109

شناسه زیرخدمت
17021356000

17021357103
17021357104

17021358000

17021360100
17021360101
17021360102
18051362103
18051362104

17022292000

17022293100
17022293101

17022294000
17022295000
17022296000
17022297100
17022297101
17022297102
17022297103
17022298000
17022299000
10012300100
10012300101
10012300102

10012301000
10012302000

17022303000

17022304000
17022305000
17022306000
17022307000
17022308000
17062309000

شناسه زیرخدمت

17061363100
17061363101
17061363102
17061363103
17061364106
17061364111
17061364112
17061364113
17061365105
17061365106
17061365107
17061365108

17061365109
17021366100
17021366101
17021366102
17021366103
17021366104
17021366105
17021366106
17021366107
17021370100
17021370101
17021370102

17021371100
17021371101
17021371102
17021371103
17021372100
17021372102
17021372116
17021372121
17021372122
17061373104
17051373105
17061373106

17061373107
13041374100
13041374102
13041374103
13041374104
13041374105
13041374106
13041376100
13041376102
13041376103
13071377103
13041377104

17021377105
17021377106
17021377107
17021377108
13071377109
17061378101
17061378102
17021379100
18051379102
17061380100
17061380103
17022177100

17022177101
17022177102
17062178100
17062178101
17062178102
17062178103

17022179000

17022180000
17022181100
17022181101
17022181102

17022181103
17062182100
17062182101
13042183100
13042183101
13042183102
13042184000

17062185000

13042186000

17022187000

13072188000

18082189100
18082189101
18082189102
18082189103
18082189104
18082189105
18052189106
17022190100
17022190101

17022190102

17062190103

17062190104
17062191000
13072192100
13072192101
13072192102
13072192103
13072192104

17022193000

17022194100
17022194101
17022194102

17022195100
17022195101
17022196100
17022196101
17062197100
17062197101
17062197102
17062197103
17062197104
17062197105
17062197106
13072198100

13072198101
13072198102
17062199100
17062199101
17062199102
17062199103
17062199104
17062200100
17062200101

شناسه زیرخدمت
13061382100

13061382101
13061382102
13061382103
13061382104

شناسه زیرخدمت
13081383100
18041383101
13081383102
13081383103
13061384100
13061384101

13061384102
13081995100
13081995101

شناسه زیرخدمت
13011387100
13011387101
13011387102
13011387103
13011387104
13011387105
13011387106
13011388100
13011388101
13011388102
13011388103
13011388104
13011388105
13011388106
13011388107

13011388108
13011388109
13011389000

13011390000
13011391100
13011391101
13011391102
13011391103
13011391104
13011391105
13011391106
13011391107
13011391108
13011391109
13011391110
13011391111
13011391112
13011391113
13011391114

شناسه زیرخدمت
13061392100
13061392103
13061392106
13061393100
13061393101

13061393102

13061393103
13061394101
13061394102
13061394104

13061395101
13061395103
13061395104

13061396000

13061397100
13061397101
13061397102
13061397103
13061397104
13061397105
13061397106

13061397109
13061397110
13061397111
13061397112
13061397113
13061397114
13061397115
13061397116
13061397117
13061397118
13061397119
13061398100

13061398105
13011398106
13061398107
13061398108
13061398110
13061398112
13061398114
13061398115
13061398116
13061398117
13061398118
13061398119

13061398120
13061398121
13061398122
13061398123
13061917100
13061917101
13061917102

شناسه زیرخدمت
13061400000

13061401000

13061402000

13061709000

13091710000
13061711000
13061712000
13091713000
13061714000
13061715000
13091716000
13061717000

شناسه زیرخدمت
13062488100
13062488101
13062488102
13062488103
13062488104

13062488105
13062488106
13062488107
13062488108
13062488109
13062488110
13062488111
13062488112
13061406100
13061406101
13061406102
13061406103
13061406104
13061406105
13061406106
13061406107
13061406108
13062489100
13062489101
13062489102
13062489103
13062489104

13062489105
13062489106
13062489107
13062489108

شناسه زیرخدمت
13062454100
13062454101
13062454102
13062455100
13062455101
13062455102
13062455103
13062455104

13062455105
13062455106
13062455107
13062455108
13062455109
17021418100
17021418101
13061419100
13061419101

شناسه زیرخدمت
13051420000

13011421000

13051423100
13031423101
12021423102
13051423103
13051423104
13051424100
13051424101
13051424102
13051424103
13051424104

13051424108
13051425100
13051425101
13011425102
13051425103
13051425104

شناسه زیرخدمت
13051426100
13051426101
14061427000
18051428000
18081429000
13051431106

13051431107
13052073000
13052074000
13052075000
13012076100
13012076101
13052076102
13052077100
13052077101
13052078100
13052078101
13052078102
13052078103
13052078104
13052078105
13052078106
13052078107
16062079100
16062079101
13092080100

13012080101
13012080102
13052080103
13012080104
13012080105
13012080106
19092081100
13012081101
13052082100
13052082101
13052082102
13052082103
13052082104
13052082105
13052083000
13052084100
13052084101

13052084102
13052085000
13052086100
13052086101
شناسه زیرخدمت
13011439100
13011439101
13011439102
13011439103
13011439104
13011439105
13011439106
13011439107
13011439108
13011439109
شناسه زیرخدمت
13031442000

13031443000
13081444000
13031834100
13031834101
13031834102
13031834103
13031834104
13031834105
13031834106
13031834107
شناسه زیرخدمت
13021446100
13021446102
13021446103
13021446104
13021446105
13021446106
13021446108
13021446109

13021446110
13021446111
13021446113
13021446116
13021446117
13021446118
13021446119
13021446120
13021446121
15031446122
13021446123
13021446124
13021446125
13021446126
13021446127
13021446128
13011446129
13091446130
13011446131
13011446132

13091446133
13011446134
13011446135
13021446136
13021446137
13011447100
13021447101
13021447102
13021447103
13021447104
13021447105
13021447106
13011447107
13011447108
15031447109
13021447110
13021447117
13021447118

13021447120
13021448100
13091448101
13021448102
13091448103
13091448104
13091448105
13091448106
13021448107
13091448108
13011449100
13011449101
13011449102
13011449103
13011449104
13011449105

13091451100
13091451101
13091451102
13091451103
13091451104
13012124100
13012124101
13012124102
13092124103
13022124104
13012124105
13012124106
13012124107
13022124108
13022124109
13022124110
13022124111
13022124112
13022124113

13012124114
13022125100
13022125101
13022125102
13012125103
13092125104
13022126100
13022126101
13022126102
13022126103
13022126104
13092127000

13092128000
13022129000
13092130000

13092131000

17062132000

شناسه زیرخدمت
15031452100
14021452101
15031453100
15031453101
15031453102
15031453103
15031453104
15031453105
15031453106

15031453107
15031453108
15031453109
15031453110
15031453111
15031453112
15031453113
15031453114
15031453115
15031453116
15031453119
15031946000
15031947000
15031948000
15031949000

شناسه زیرخدمت

13031465100
13031465101
13031465102
13031465103
13031465104
13031465105
13031465106
13031465107
13031465108
13031466100
13031466101
13031466102

13031466103
13031466104
13031466105
13031466106
13031466107
13031466108
13031466109
13031466110
13031466111
13031466112
13031466113
13031467100

13031467101
13031467102
13031467103
13031467104
13031977100
13031977101
13031977102
13031977103
13031978100
13011978101
13031978102
13031979100

13031979101
13031979102
13031979103
13031979104
13031979105
13031980100
13031980101
13031980102
13031980103
13031980104
13031980105
13031980106

13031980107
13031980108
13031981100
13031981101
13031981102
13031982100
13031982101
13031982102
13081983100
13031983101
13081983102
13081983103

13031983104
13081983105
13081983106
13081983107
13081983108
18051984100
18051984101
18051984102
13011985100
13011985101
13031985102
13011985103

13011985104
13031985105
13031986100
13031986101
13011987100
13011987101
13011987102
13011987103
13031987104
13031987105

شناسه زیرخدمت

13032117100
13032117101
13032117102
13032117103
13032117104
13032117105
13032117106
13032118100
13032118101
13032118102
13032118103
13032118104

13032118105
13032118106
13032118107
13032118108
13032118109
13032119100
13032119101
13032119102
13032120100
13032120101
13032121100
13032121101

13032121102
13032121103
13032121104
13032121105
13032121106
13032122100
13082122101
13012122102
13032122103
13032122104
13032122105
13082123100

13082123101

شناسه زیرخدمت
10031455100
10011455101
13011456100
13011456101
13011456102
13011456103
13011456104
13011456105
13011456106
13011456107
13011456108
10031457100
10031457102
10031457103
10031457104

10031457105
10031457106
10031457107
10031457108
10031457109
10031457110
10031457111
10031457112
10031458100

10031458101
10031458102
10031458103
10031458104
10031459100
10031459101
10031459102
10031459103
10031459104

10031459105
10031940000
18051941100
18051941101
18051941102
شناسه زیرخدمت
19091468000

10031469000

18051470000
19091471000

12061472000

19091473000

شناسه زیرخدمت

13031474000

شناسه زیرخدمت
13051475000
13051476102
13051476103
13051477100
13051477101
13051477102
13051477103
13051477104
13011477105

13011477106
13011477107
13011477108
13011477109
13011477110
13011477111
13011477112
13011477113
13011477114
13011477115
13011477116
13051477117

13051477118
13051477119
13051477120
13051479100
13051479101
13051479102
13051479105
13011479106
13011479107
13051480100
13051480101
13051480102

13051480103
13051480104
13051481100
13051481101
13052065100
13052065101
13052065102
13052065103
13052065104
13052065105
13052065106
13052065107

13052066100
13052066101
13052066102
13052066103
13052067100
13052067101
13052067102
13052067103
13052067104
13052068100
13052068101
13052068102

13052068103
13052068104
13052068105
13052068106
13052068107
13052068108
13052068109
17022069100
18052069101
13052070100
13052070101
13052071100

13052071101
13052071102
13052072100
13052072101
13052072102
13052072103

شناسه زیرخدمت
15061482000
15061483000
15051484000
15051485000

15051486100
15061486101
13041486102
18051487101
15061487103
15051487104
15061488100
15061488101
15061488102
15061488103
15061488104

شناسه زیرخدمت

16021489100
16021489101
16021490100
16021490101
16051490102
16051490104
16051490105
16051490106
16051490107
16051490108
16051490109
16021490110
16041490111
16041490112
16051490113
16051490114
16051490115

16041490116
16051490117
16051490118
16051490119
16011490120
16051490121
16051490122
16051490123
16051490124
16021491100
16021491101
16021491102
16021491103
16021491104
16021491105
16021491106
16021491107
16021491108
16021491109
16021491110
16021491111

16021491112
16021491113
16021491114
16021491115
16021491116
16021491117
16021491118
16021491119
16021491120
16061492100
16061492101
16061492102
18041493000

16011494000

شناسه زیرخدمت

15051495000

شور

شناسه زیرخدمت

13051496000

13051497000

13051498000

شناسه زیرخدمت
16031499100

16031499101
16031499102
16061499103
19011500000
16041501000
16011502100
16021502101
16041503100
19091503101
19091503102
19091503103
16021503104
13011504000
19091505100
19051505101
19091505102
19051505103

19051505104
18051506000
19091507100
19091507101
19091507102
19041508100
19041508101
19041508102
19091509000
19041510100
19041510101
19041511000

19041512000

19091513000

19011514000

19041515000

19091516100
19091516101
19091516102
19091516103

19041517000

19091518100
19091518101
19041518102
19091518103
19041518104
19091518105
19041518106

19041518107
19041519100
19041519101
19041520000

19091521000
19091522000
19091523100
19091523101
19091523102
19091523103
19091523104
19091523105
19091523106
19091523107
19091523108
19041524000

12031525100
12031525101
12031525102
12031525103
12031525104
12031525105
12031525106
19091526000
19091527100
19091527101
19091527102
18081527103
19091527104
19091528100
19091528101
19091528102
19091528103
18081528104

19091528105
17011529100
17011529101
17011529102
19091530100
19091530101
17041531100
17041531101
17021532100
17021532101
17021532102
17021532103
17021532104
17021532105
19091533100
19091533101
19091533102

19091533103

19092207000
17022208100
17022208101
19092209000
19092210000
19092211100
19092211101

شناسه زیرخدمت
13051534100
13051534101
13051535100
13051535101

13051535102
13011536100
13011536101
13051537000
13051538100
13011538101
13051539100
13051539101
13051539102
13051540100
13051540101
13051541000

13051542100
13051542101
13051543000

شناسه زیرخدمت
15061544000
15061545000
15061546100
15061546101
15011547000
15011548000
15021549100
15021549101
15021549102
15021549103
15011550000

19091551000
13091829000

شناسه زیرخدمت
12031553100
12031553101
12031553102
12031554100
12031554101
12031554102
12031554103
12031554104
12031554105
12031555100
12031555101
12031555102
12031555103
12031556100
12031556101

12031556102
12031557000
12031558100
12031558101
12031558103
18051559100
18041559102
18051559106
12052447100
12052447101

شناسه زیرخدمت
13011561100
13011561101
13011561102
13011561103
13011561104
13011563000
13011564100
13011564101

13011565000
13011566100
13011566102
13011566103
13011566104
13011567100
13011567101
13011567102
13011567103
10011568100
10011568101
10011568102
18051569000
13011968100
13011968101
13011968102
13071969000
13071970000

13071971000
13071972100
13071972101
13071972102
13071973000
13011974000
13011975100
13071975101
13071975102
13071975103
13071975104
13071975105
13071975106
13011975107
13071975108
13071975109
13071975110
13012037000
13012038000
13012039000

13072040000
13012041000
13072289000
13072290000
شناسه زیرخدمت
19041570000
12031572100
12031572101
12031942000
12061943000
12031574000
12031575000

12061944000

12061945000

شناسه زیرخدمت
16041577100
16041577101
16041577102
16041578000
18051579000
18051580000
16051581000
16041582000
16041583100
16041583101

16041584000
16061585000
16041586000
16061976000

شناسه زیرخدمت
13021587100
13021587101
13021587102
13021588100
13021588101
13021588102
13021588103
13021588108
13022485100
13022485101
13022485102
13022485103
13021589100
13021589101

13021589102
13021589103
13021590100
13021590101
13021590102

شناسه زیرخدمت
10011593000
10011594000
13011595100
13011595101
10011596000
13011598100

13011598101
13011598102
13011598103
13011598104
13011598105
13011598106
13011598107
13011598108
13011598109
13011598110
13011598111
13011598112

13011598113
13011598114
13081599100
13081599101
13081599102
13081599103
13081599104
13081600000
13011601100
13011601101
13011601102
13011601103

13011601104
13011601105
13011601106
13011602100
13011602101
10011603000
10051604000
10051605100
10051605101
10051605102
10051605103
13011606100

13011606101
13011607000
13011608000
18051609000
13011610000
13091611100
13091611101
13011612000
13011613100
13011613101
13011613102
10012201000

10012202000
13012203000

13082204000

13012205000
13082206000

شناسه زیرخدمت
10011614000
10011615000
10011616000
10011617100
10011617101

10011617102
10011617103
10011924000
10011925000
10011620100
10011620101
10011621000

10011623000
10011624000

شناسه زیرخدمت
13031626000

13011627000
13011628000
13031629000
16021630000
13011631000
13011632000
13031633000
13011634000
16021635000
13031636000
13011637000
13031638000

شناسه زیرخدمت

13041639100

13041639101
13041640100
13041640101

13041641000

13081642100
18051642101
13041642102
13041642103
13041642104

13081642105
13041642106
13041642107
13081642108
13041642109

شناسه زیرخدمت
11021643100
11021643101
11021643102
11021643103
11021644100

12011644101
12011644102
12011644103
12011644104
12011644105
11021645100
11021645101
11021645102
11021646100
11021646101
11021646102
11021646103

11021647000

شناسه زیرخدمت
13051648100
13051648101
13051648102
13051648103
13051648104
13051648105
13051649100
13051649101
13051649102

13051650100
13051650101
13051650102
13051650103
13051651100
13051651101
13051651102
13051652000
18051653000

شناسه زیرخدمت
16061654104
16061654105
16061654106
16061654107

16061654108
16061654109
16011654110
16011654111
16011654112
16011654113
16061654114
16061654115
16011654116
16011654117
16061657000

16061658000

16061659000
16061660000
16062245100

16062245101
16062245102
16062246100
16062246101
16062246102
16062246103
16012246104
16012246105
16062247000
16062248000
16062249100
16062249101
16062249102
16062249103
16012249104
16012249105
16062250000
16062251100

16062251101
16062251102
16062252000
16062253100
16062253101
16062254100
16062254101
16062254102
16062254103
16062254104
شناسه زیرخدمت
13032212100
13032212101
13032212102
13032212103
13032212104
13032212105
13032212106
13032213000

13032214000
13032215000
13032216000
13032217000
13082218000
13082219000
13082220000
13032221000
13032222000
13032223000

13082224000

شناسه زیرخدمت
13031668100

13031668101
13032439000
13032440000
شناسه زیرخدمت
13031670100
13031670101
13031670102
13031670103
13031670104
13031670105
13031670106
13031670107
13031670108
13031670109
13031670110
13031670111
13031670112
13031670113
13031670114
13031670115
13031670116
13031670117

13031670118
13031670119
13031670120
13031670121
13032231000
13082232000

شناسه زیرخدمت
13031672100
13031672101
13031672102
13011672103
13032242100
13032242101

13032242102
13032243000

شناسه زیرخدمت
13031674000
13031675000
13032225000

13032226000

13032227000
13032228000

شناسه زیرخدمت

15061676000
15061677000
18051678000
15061679000
15051680000

15061681000
13041682100
13041682101
13041682102
13041682103
13041682104
13041682105
13041682106

13041682107
13041682108
13041682109
13041682110
13051683000
13051685000

13051686000

15011687000

13051688000
15021689100
15021689101
15021690100
15021690101
15021690102
15021690103

15021691000
15021692000
15012152000

15022153000

15012154000

15022155000
13052156100
13052156101
13052157000

شناسه زیرخدمت
17041693100
17041693101
17041693102
17041693103
17041694100

17041694101
17061695100
17061695101
17061695102
17061695103
17061695104
17061695105
17061695106
17061695107
17061695108
17061695109
17061695110
17061695111
17061696000
17042007100
17042007101
17042008100
17042008101
17042008102
17042008103
17042008104
18052009100
18052009101

18052009102
18052009103
18052009104
18052009105
18052009106
18052009107
18052009108
17052010000
17062011000
17042012100
17042012101
17042013100
17042013101
17042013102
17042013103
17042013104
17042013105
17042013106
17042013107
17042013108

17042013109
17052014100
17052014101
17052014102
17052014103
17052014104
17042015100
17042015101
17042015102
17042015103
17042016000
17062017100
17062017101
18022018000
18052019100
18052019101
18052019102
18052019103
17042020000

شناسه زیرخدمت
15021699100
15021699101
15021699102
15061699103
15061699104
15021700100
15021700101

15011701000

15021702100
15021702101

15021703100
15021703101
15011703102
15011703103
15021704100
15011704101
13051704102
13051704103
15021704104
15021704105
15021704106

15061705000

15051706000

15061707100
15061707101
15051708100
15051708101

شناسه زیرخدمت
10031709000
10031710000
15011830000

15011831000

شناسه زیرخدمت
10011711100
10011711101
10011714100
10011714101
10011715100
10011715101
10011715102
10011715103
10011716100
10011716102
10011716103
10011716104
10011716105
10011717100
10011717101
10011718100
10011718101
10011718102

10031719000
10011720000
10011721100
10011721101
10011721102
19091722100
19091722101
10011722102
10011722103
10011724100
10011724101
10012087000
10012088000
10012089100
10012089101
10012090000
10012091100

10012091101
10012092100
10012092101
10012092102
10012092103

شناسه زیرخدمت
10012001100
18052001101
18052001102
10032002000
10052003100
10052003101
10052003102
10052003103
10052003104
10012004100
10012004101
10012004102

10012005000
10012006100
10012006101

شناسه زیرخدمت

13091726000

13091727100
13091727101
13091727102
13091727103
13091727104
13091728100

13091728101
13091728102
13091728103
13091728104
13091728105
13091728106
13091728107
13091728108
13091728109
13091729100
13091729101
13091729102

13091729103
13091730100
13091730101
13091731100
13091731101
13091731102

13091731103

13011732100
13011732101

13011733000

13091734000

13091735000

18051736000

13011737100

13011737101

13081738000

13081739000

13091740100

13091740101

13011741000

13011742000

13011743000

13011744000

13091745000

13011746000

13091747000

13091748000

13091749000

13091750000

13041751000

13041752000

شناسه زیرخدمت
13051753000
13051754000

13051755000
13051756000
13051757000

)
شناسه زیرخدمت
15021758000

18051760000
19091760101
15061761101
15061761102
15051761103
15051762100
15051762101
15061763000

15061764000

15061765000

15061766000

15011768000

15061769100
15021769101
15011769102

15021770000

شناسه زیرخدمت
10031771100
10031771101
10031771102
10031771103
10011771104

10011772000
10011773000
10011774100
10011774101
10011774102
10011774103
10011774104
10011775000

10011776100
10011776101
10011777000
10031778100
10031778101
10031778102
10031778103
10031778104

10031778105
10031778106
10031778107
10031778108
10031778109
10031778110
10031778111
10031778112
10031779000
12031780100
12031780101
18081781100
18081781101
18081781102
18081781103
18081781104
18081781105
10011782100
10011782101

10011783000
10011784000
10011785000
10011786000
10031787100
10031787101
10031787102

10031787103

10031787104
10031788100
10031788101
10031788102
10031788103
10031788104
10031788105

10031789100
10031789101
10031789102
10031790000
10011791000
10011792000
10011793000
10011794000
10011795000

شناسه زیرخدمت
13041796000
13041797000

ران

شناسه زیرخدمت
10061798100
10061798101
10061798102
10061798103
10061798104
10061799000
12021800100
19091800101
10061801000
10061802000
10061955000

شناسه زیرخدمت
19071803000
19072106000
19072107100
19072107101
19072107102
19072107103
19072107104
19072108000
19072109000
19072110000
19072111000
19072112000
19072113000
19072114000
19072115000

19092116000

شناسه زیرخدمت
19011804100
19021804101
19091804102
19011804103
19091804104
19011804105
19021804106
19011804107
19011804108
19011804109
19021804110
19021804111
19021804112
19091805100
19011805101
19091805102
19041805103

16021805104
19091805105
19091805106
19011805107
19011805108
19051805109
19011806100
19031806101
19021806102
19091806103
19091806104
16021807100
16031807101
19011807102
16061807103
19091808100
16061808101
19011808102
شناسه زیرخدمت

18051809000
13061810000
13061811000
13061812100
13061812101
13061813000
13081814100
13081814101
13061815000
13061816000
13061817000

شناسه زیرخدمت
13061818000
13061819000
13061820000

13081822000

شناسه زیرخدمت
13091823100
13091823101
13091823102
13091823103
13091823104
13091823105
13091823106
13091823107
13091823108
13091823109
13091823110
13091823111
13091823112
13091824100
13091824101
13091824102
13091824103
13091824104
13091824105
13091824106

13091824107
13091824108
13091824109
13091824110
13091824111
13091824112
13011825100
13011825101
13011825102
13091826100
13091826101

شناسه زیرخدمت
18041625100
18081625101

ا)
شناسه زیرخدمت

13031842000

شناسه زیرخدمت
18081851100
18051851101
18081851102
18081851103
18081851104
19011851105
19011851106
19041851107

18081851108
19011851109
18061852100
18061852101
18061852102
18061852103
13011853100
13011853101

19011855000

17021856100
17021856101

17011857100
17011857101
19011858100
19011858101
18051859000
18081860000

شناسه زیرخدمت
13031996100
13031996101
13031997100
13031997101
13031997102
13031998000
13061999100

13031999101
13061999102
13032000000

شناسه زیرخدمت
13052042100
13052042101
13052042102
13052042103
13052042104
13052042105
13052043100
13052043101
13052043102
13052044100
13052044101
13052044102

13052045100
13052045101
13052045102
13052046100
13052046101
13052046102
13052046103

13052046104
13052047100
13052047101
13052047102
13052047103
13052047104
13052047105
13052047106
13052047107

13052047108
13052048100
13052048101
13052048102
13052048103
13052048104
13052048105
13052048106
13052048107
13052048108
13052048109
13052048110
13052048111
13052048112
13052048113
13052049100
13052049101

13052049102
13052049103
13052049104
13052049105
13052049106
13052049107
13052049108
13052049109
13052049110
13052049111
13052049112
13052049113
13052049114
13052049115
18082050100

18082050101
18082050102
13012050103
18082050104
13052051100
13052051101
13052051102
13052051103
13052051104
13052051105
13052051106
13052051107
13052051108
13052051109
13052051110
13052051111
13052051112
13052051113
13052051114

13052051115
13052051116
13052051117
13052052100
13052052101
13052052102
13052052103
13052052104
13052052105
13052053100
13052053101
13052053102

13052053103
13052053104
13052053105

13052053106
13052053107
13052053108

13052053109

13052053110
13052053111
13052053112
13012054100
13012054101
18082054102
18082054103
13012054104
13012054105
18082055100
13052055101
13052055102

13052055103
13052055104
13052055105
13052055106
13052055107
13052055108
13052055109
18082057100
18082057101
13052057102
13052057103
13052057104
13052057105
13052057106
18082057107
18082057108
13052057109
13052057110
13052057111
13052057112

13052057113
13052057114
13052057115
13052057116
13052057117
13052057118
13052057119
13052057120
13052057121
13052057122
13052058000
13082059000

شناسه زیرخدمت
13052060100

13052060101
13052060102
13052060103
13052060104
13012060105
13052061000
13012062100
13012062101
13012062102
13052063000

شناسه زیرخدمت

10012133100
10012133101

12022134000

10012135000
10012136000
10012137000
10012138000
15022139000
13052140000
13052141000
10052142100

10052142101
18052142102
10052142103
10012142104
13012142105

10012143000

10012144000
10012145000
12032146000
10032147000
10032148000

10012149000
10052150000
10012151100
10032151101

شناسه زیرخدمت
12062152100
12012152101
11022153100
11022153101
11022153102
11052153103
18082153104
12012154100
12012154101
10012154102
10032154103
10032154104

10032154105
12012154106
10032154107
12012154108
10032154109
12012154110
12012154111
12012154112
12012154113
12012154114
12012154115
12032154116
12012154117
12012154118
12012154119
12012154120
17042155100
12012155101
17042155102
17042155103

10032156000
10062157100
10062157101
10062157102
10012158100
10012158101
10012158102
19042159100
17062159101
19042159102
13052160100
13052160101
12012160102
15022161100
13042161101
13042161102
15032161103
15022161104
13042161105
10012162100

15022162101
10012162102
10012162103
10032162104
10032162105
10012162106
10012162107
10012162108
14012162109
10012163100
10032163101
10012163102
14012163103
13042163104
10012163105
13012163106
10012163107
10012164100
10012164101
10012164102
10012164103

19092164104
13092165100
13012165101
13012165102
13012165103
13012165104
17042166100
17042166101
17042166102
17042166103
17042166104
10012167100
10012167101
10012167102
13052167103
10012167104
10032168100
10012168101
17022168102
17042168103
10012168104

10012168105
17042169100
10012169101
10012169102
10012169103
10012169104
10012170100
10032170101

12032171000

18052172100
18052172101
18052172102
18052172103
10012173000

13052174100

13052174101
13052174102
18042175100
18042175101
13012176000

شناسه زیرخدمت
13032229100
13032229101
13032229102
13032229103
13032230000

شناسه زیرخدمت
13032233000
13032234000

شناسه زیرخدمت
13012235000
13032236000

شناسه زیرخدمت
13032237000

شناسه زیرخدمت
13032238000

ان
شناسه زیرخدمت

13032239000

13032240000

13032241000

شناسه زیرخدمت
13032244000

شناسه زیرخدمت
18052377000
18042378000
18072379100
18072379101
18072379102
18072379103
12012380100
12012380101
18042380102
12012380103
18042380104

18042380105
18072381000
18042382100
18042382101
18042382102
18042382103
18042382104
18082383100
18082383101
18042384000
18042385100
18042385101
18042385102
18042386100
18042386101
18042386102
10012387100
10012387101

10012387102
10012387103
10012387104
10012387105
10012387106
10012387107
18042388100
18042388101
18042388102
18042388103
18042388104
18042388105
18042389100
18042389101
18042389102
18042389103
16022389104
16022389105

18042389106
18042389107
18042389108
17012389109
18042389110
18042389111
18042389112
18042389113
18042390100
18042390101
18042390102
18042390103
18042390104
18042390105
18042390106

شناسه زیرخدمت
18052391100
18052391101

18072392100
18072392101
18072393100
18072393101
18072394100

18072394101

18072395000
18042396100
18072396101
18042396102
18042396103

شناسه زیرخدمت
18082397000
18042398000

18082399000

شناسه زیرخدمت
18052400000
13062401100
13062401101
18072402100

18072402101
18072402102
18052403000
18052404000
18072405100
18072405101

ت)
شناسه زیرخدمت
18042406000
18072407000

شناسه زیرخدمت
18042408100
18042408101

18042408102
18062409100
18062409101
18062409102
18062409103
18062410904
18042410000

شناسه زیرخدمت
18072412000

18072413000

18072414000
18072415000
18052416000

شناسه زیرخدمت
18072417100
18072417101
18072418000
شناسه زیرخدمت
17022265100
17022265101
17022265102
17062266100
17062266101
17022266102
17022266103
17022266104
17022266105
17022266106
17022267000
17022268100
17022268101
17022268102

17022268103
17022268104
17062269100
17062269101
13012269102
13012269103
17062269104
17022269105
17062270000
18052271100
18052271101
شناسه زیرخدمت
13031664100
13031664101
شناسه زیرخدمت
13031665100
13031665101
13031665102

شناسه زیرخدمت
13032441000
13032442000
شناسه زیرخدمت
13032443100
13032443101
شناسه زیرخدمت
13032444000
13031666000

شناسه زیرخدمت
13032445000
13031666000

شناسه زیرخدمت
13032446000
13031666000

13032442000
شناسه زیرخدمت
13032445000
13031666000

شناسه زیرخدمت
13031667000

شناسه زیرخدمت
10012420000
10012421000
10012422000
10012423100
10012423101

10012424100
10012424101
10012424102

شناسه زیرخدمت
10012425100
10012425101
10012425102
10032426000
10032427100
10032427101
10062427102
10062428000
10032429000
18082430100
18082430101

18082430102
18062431100
18062431101
18062431102
18062431103
18062431104
18062431105
18062431106
18062431107
18062431108
18062431109
18062431110
18062431111
18062431112

18062431113
18062431114
10062432100
10062432101
10062432102
10062432103
10062432104
10062432105
10062432106
10062432107
10052433000

10062434100

10062434101
10062434102

10062434103
10062434104
10062434105
10062434106
10062434107
10062434108
10052435100
10052435101
10032435102
10062435103
10062435104
10062435105
10062436100
10062436101

10062436102
10062436103
10062436104
10062436105
10062436106
10062437100
10062437101
10062437102
10062438000

شناسه زیرخدمت
13022419100
13022419101
13022419102
13022419103
13022419104

13022419105
13022419106
13022419107
13012419108
13022419109
13022419110

شناسه زیرخدمت

13022456100
13022456101
13022456102
13022456103
13012456104
13022456105
13022456106
13022456107

شناسه زیرخدمت
12032457100
12032457101
12032457102
12032457103
12032457104
12032457105
12062458100
12062458101
12062458102
12062459000
12062460000

