بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت :صدور پروانه و نظارت بر عملكرد تشكلهاي مشمول قاانون  -2شناسه خدمت
فعاليت احزاب و جمعيت ها
 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تكميل می شود).

نام دستگاه اجرایی :وزارت کشور (دفتر امور سياسی)
نام دستگاه مادر :وزارت کشور
شرح خدمت
بنابر ماده  8قانون فعاليت احزاب  ،جمعيتها و انجمنهاي سياسی و صنفی  ،انجمنهااي اساممی و اقليتهااي دینای
شناخته شده  ،ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها از سوي وزارت کشور صورت می پذیرد .به منظور انجاام ایان
امر  ،پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه  ،مطابق بر آیيننامه اجرایی این قانون تنظيم گردیاده و توساط وزارت
کشور بهکميسيون ماده ( )10این قانون ارائه می گردد .پس از تصویب تقاضا در کميسيون مربوطه  ،پروانه فعاليات
مربوطه صادر می شود( .ماده  9قانون فعاليت احزاب  ،جمعيتها و انجمنهاي سياسی و صنفی  ،انجمنهاي اساممی
و اقليتهاي دینی شناخته شده) .الزم به ذکر است در راستاي نظارت بر عملكرد تشكلهاي مشمول قاانون فعاليات
احزاب و جمعيت ها ،در کميسيون ماده  10گزارش هاي مالی و عملكرد هيات مدیره مورد بررسی قرار می گيرد.

 -4مشخصات خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خااادمت باااه دیگردساااتگاه هااااي
دولتی()G2G
تصدي گري
حاکميتی
روستایی
شهري
استانی
منطقه اي
ملی
کسب و کار
ثبت مالكيت
تامين اجتماعی
آموزش سممت ماليات
تولد
سایر
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
مدارک مورد نياز براي صدور پروانه:
الف  -برگ درخواست
ب  -برگ مشخصات هيأت رهبري و اجرایی گروه
ج  -مرامنامه ،اساسنامه و آیيننامه انضباطی  -مالی گروه
د  -فتوکپی شناسنامه اعضاي هيأت مؤسس ،رهبري و اجرایی
ه  -گواهی عدم سوءپيشينه براي هر یك از اعضاي هيأتهاي مؤسس ،رهبري و اجرایی.
و  -عكس جدید تمام رخ 6*4
مدارک مورد نياز براي تمدید پروانه:
ارسال مشخصات اعضاي جدید مجمع ،صورت جلساه مجماع و ارساال اساسانامه در صاورت اصامح ضاروري
می باشد.
در مبحث نظارت بر عملكرد :
گزارشات مالی  ،عملكرد هيات مدیره
مدارک الزم جهت تكميل گزارش مجمع :
 -1فرم مشخصات فاردي تماام منتخباين  -2 ،تصویرشناسانامه -3 ،تصاویرکارت ملای-4 ،عكاس-5 ،مادرک
تحصيلی الزم  -6مرامنامه و اساسنامه امضاء شده بوسيله اعضاي هيئت رئيسه  -7فرم گزارش ویژه هيئت رئيسه
مجمع

نوع مخاطبين

نوع خدمت

احزاب ،جمعياتهاا و انجمنهااي سياسای و صانفی و
انجمنهاي اسممی یا اقليتهاي دینی

 -5جزیيات خدمت

قوانين و مقررات باالدستی

قانون فعاليت احزاب و جمعيتها مورخ  1360/6/7و آئين نامه هاي اجرایی مربوطه

سال
فصل
ماه
 . . .خدمت گيرندگان در:
آمار تعداد خدمت گيرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت :حداقل  6ماه جهت دریافت پاسخ استعمم ها مورد نياز می باشد.
سال
فصل
ماه
 . . .بار در:
یكبار براي هميشه
تواتر
سه بار
تعدادبار مراجعه حضوري
پرداخت بصورت الكترونيك
شماره حساب (هاي) بانكی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان
---------...
...
آدر س دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از آن
http://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=75ffb071 -754d-469f-a4de7ff6190bfcda
------

 -6نحوه دسترسی به خدمت

در مرحله درخواست خدمت

در مرحله اطمع رسانی خدمت

مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها )

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

ذکر ضرورت مراجعه
حضوري

ذکر ضرورت مراجعه
حضوري

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونيكی
ارسال پستی
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس ام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :جهت کسب اطمعات بيش از
موارد ذکر شده.
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونيكی
ارسال پستی
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :عدم وجود سامانه ماورد نيااز
در مواردي نظير نظارت بر عملكرد
اینترانتی (نظير مكاتبات صورت گرفته در
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
الكترونيكی
اتوماسيون اداري وزارت کشور)
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
پست الكترونيك
فرآیند انجام استعمم ها نيازمند برنامه ریزي الزم به منظاور اتوماسايون
غيرالكترونيكی
کامل می باشد.

درمرحله ارائه خدمت

الكترونيكی

برخط
online

-8ارتباط خدمت باسایر دستگاههاي دیگر
 -9عناوین فرایندهاي
خدمت

دادستانی

------

نيروي انتظامی

-----

وزارت اطمعات

-----

مراجااع تخصصاای ذیااربط
حسب نوع درخواست
----ثبت احوال
(درصورتيكه فرآیند دریافت
مدارک هاویتی کاامم باه
صااورت مكااانيزه ماادنظر
باشد ،استعمم آن الیان از
ثباات احااوال مااورد انتظااار
خواهد بود)
-1صدور پروانه
-2تمدید پروانه
-3نظارت برعملكرد

انجام استعممات
مورد نياز
انجام استعممات
مورد نياز
انجام استعممات
مورد نياز
انجام استعممات
مورد نياز
استعمم
مشخصات هویتی

استعمم الكترونيكی اگراستعمم غيرالكترونيكی
مبلغ
است ،استعمم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه
-----

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

دستهاي
()Batch

نام سامانه هاي دیگر

 - 7ارتباطخدمت با سایر سامانه ها
(بانكهاي اطمعاتی) دردستگاه

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :در مواردي نظيار نظاارت بار
عملكرد ،نيازمناد اتوماسايون کامال و
وجود سامانه مورد نياز می باشيم.
استعمم
استعمم الكترونيكی
فيلدهاي موردتبادل
غير
الكترونيكی

ذکر ضرورت مراجعه
حضوري

غيرالكترونيكی

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستی

مراجعه کننده

-----

دستگاه
مراجعه کننده

-----

دستگاه
مراجعه کننده

-----

دستگاه
مراجعه کننده

-----

دستگاه
مراجعه کننده

 -10نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت
نام ونام خانوادگی تكميل کننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مجوز
حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

صدور

*

*

تغییرات)

(ثبت

تمدید

*

كمیسرریون مرراده  10احررزا

--

--

 6ماه به جهت دریافت
استعالم ها

صورتجلسه مجمع
تکمیل فرم مشخصات فرردی
كمیسرریون مرراده  10احررزا

--

--

*

اصالح

نتیجرره اسررتعالمات مصرروبه
صورتجلسرره مجمررع اصررالح

--

اساسنامه
لغو طبق مصوبه كمیسیون مراده

لغو

مجمع

*اگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتكميل شود

*

 10احررزا

نرررارت ازطریررق

--

--

*

4

قانون فعاليت احزاب و
جمعيتها و آئاين ناماه
هاي اجرایی مربوطه

تکمیل فرم مشخصات فرردی

*

3

*

پروانه تشكلهاي مشمول قانون
فعاليت احزاب و جمعيت ها

صورتجلسه مجمع

نتیجرره اسررتعالمات مصرروبه

 6ماه به جهت دریافت
استعالم ها

*

2

كمیسرریون مرراده  10احررزا

--

--

الکترونیکی

1

قانون فعاليت احزاب و
جمعيتها و آئاين ناماه
هاي اجرایی مربوطه
قانون فعاليت احزاب و
جمعيتها و آئاين ناماه
هاي اجرایی مربوطه
قانون فعاليت احزاب و
جمعيتها و آئاين ناماه
هاي اجرایی مربوطه

تکمیل فرم مشخصات فرردی
نتیجرره اسررتعالمات مصرروبه

(روز /ساعت)

--

غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

(ریال)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

هزینه

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد

سایر

استعالم
با ذكر

***

مدارک مورد
نیاز

مدت اعتبار

هزینه

كار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

نام **
1

ناجا

مشخصات فردی

مدارک استعالمی

-

-

6ماه

*

2

واجا

مشخصات فردی

مدارک استعالمی
مربوطه

-

-

6ماه

*

3

دادستانی

مشخصات فردی

مدارک استعالمی

-

-

6ماه

*

4

مراجع تخصصی ذیربط حسب
نوع درخواست

مرردارک مربوطرره
جهت بررسری و
اعالم نرر

-

-

---

*

مربوطه

مربوطه
اعالم نرر

5
6
7
8

** نام استعمم در توضيحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطمعات آن در توضيحات درج شود

توضیحات

