عنوان خذمت  :فعبلسبزی گواهی الکترونیکی
مذارک مورد نیبز
و فرم هبی مورد
عمل

مقررات مورد عمل
(بخشنبمه هب و

مسئول واحذ
مراحل انجبم کبر

دستورالعمل هب )

مذت زمبن

واحذ ارائه

ارائه کننذه

انجبم کبر

کننذه

خذمت و

در مراحل اقدام
اولیه  2الی 4
ساعات و در
اقدامات آتی،
حداکثر دقیقه

اداره بازرگانی
خارجی  /صدور
گواهی
الکترونیکی

شمبره تمبس

 )1 www.sabtaresh.tpo.irمراجعه مستقیم به سازمان
اصل گواهی
صنعت معدن و تجارت و یا
الکترونیکی صادره و
ارسال فایل بک آپ از طریق
یا فایل بک آپ
ایمیل و اینترنت
گواهی الکترونیکی
 )2ورود به سایت ثبتارش با
ارسالی از طریق
توجه به موقتی بودن گواهی
ایمیل
های صادره ( یکساله)
 )3اجرای مراحل هر سال یک
بار



شنبسنبمه خذمت به فرم لینک گردد .

هوشمند جوادی
32751451

کبرشنبسبن

محل استقرار

ریربط و

واحذ ارائه

شمبره تمبس

کننذه خذمت

فرهاد انوریان
32776253

ساختمان شهید
باکری سازمان
صنعت ،معدن و
تجارت

زمبن مراجعه

ساعات اداری



فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه  1

 -1عٌَاى خذمت  :فعبلسبصی گَاّی الکتشًٍیکی

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -2شٌبسِ خذهت
( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

ًبم دستگبُ اجشایی :سبصهبى صٌعت هعذى تجبست
ًبم دستگبُ هبدسٍ:صاست صٌعت هعذى تجبست

ًَع خذهت

)G2C
)G2B
)G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب:

 -4هشخصبت خذهت

ًحَُ آغبص خذهت

هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی
آهبس تعذاد خذهت گیشًذگبى
تَاتش
تعذادثبس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشىدگبى

حبکویتی
هلی
آهَصش
تَلذ
تبسیسبت شْشی
تقبضبی گیشًذُ خذهت

تصذی گشی
استبًی

شْشی
تبهیي اجتوبعی

هٌغقِ ای
کست ٍ کبس
هبلیبت
سالهت
هذاسک ٍ گَاّیٌبهِ ّب
ثبصًشستگی
اصدٍاج
ثیوِ
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهبًی هشخص

سٍستبیی
ثجت هبلکیت
سبیش
ٍفبت

سبیش... :
تشخیص دستگبُ
اصل گَاّی الکتشًٍیکی صبدسُ ٍ یب فبیل ثک آح گَاّی الکتشًٍیکی اسسبلی اص عشیق ایویل

هبُ

فصل

سبل

دس:
700هَسد خذهت گیشًذگبى
ثشای ّش پشًٍذُ ثجت سفبسش 20دقیقِ
یکجبس ثشای ّویشِ
سبل
دس صَست ًیبص چَى سیستن کبهال ً الکتشًٍیکی هی ثبشذ.هشاجعِ حضَسی ثٌذست صَست هی پزیشد.
پشداخت ثصَست الکتشًٍیک
شوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلغ(هجبلغ)
250000

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى
www.movva.ir
سیستن هذیشیت ثجت سفبسش ٍاسدات کبال ٍ خذهبت
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخشی اص آى:
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

ً -6حَُ
دستشسی ثِ
خذهت

 -5جضییبت خذهت

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

خذهت ثِ شْشًٍذاى (
خذهت ثِ کست ٍ کبس(
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی(

ًَع هخبعجیي

ششح خذهت

دس هشحلِ اعالع سسبًی خذهت
دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ یب
استجبط ثب دیگش دستگبُ
ّب )

الکتشًٍیکی
غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس پیبم کَتبُ
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذمات ثِ دفبتش پیشخَاى :
عٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
شْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
)ERP
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

ا یٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیشخَاى
شوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیشخَاى:
عٌبٍیي هشبثِ دفبتش پیشخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصبلت فشد
جْت احشاص اصبلت هذسک
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش:
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الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

غیشالکتشًٍیکی

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

فیلذّبی هَسدتجبدل

هشاجعِ ثِ دستگبُ:
هلی
استبًی
شْشستبًی
استعالم الکتشًٍیکی استعالم

ا
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الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی

ثشخظ
online

دستِای
)(Batch

غیش
الکتشًٍیکی

سیستن هذیشیت ثجت سفبسش ٍاسدات
کبال ٍ خذهبت

-8استجبعخذهتجبسبیش دستگبّْبی دیگش
 -9عٌبٍیي فشایٌذّبی
خذهت

ثشخظ
online

دستِای
)(Batch

ًبم دستگبُ دیگش

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی هَسدتجبدل

هجلغ
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

استعالم الکتشًٍیکی

اگشاستعالهغیشالکتشًٍیکیبست،
استعالم تَسظ:

دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -1تْیِ گَاّی الکتشًٍیکی عی فشایٌذ اعالم شذُ اص سَی هشکض صذٍس گَاّی الکتشًٍیکی هجبًی عبم
-2هشاجعِ حضَسی ثِ سبصهبى صٌعت هعذى تجبست هشکض صذٍس گٍاّی الکتشًٍیکی ٍ یب اسسبل فبیل ثک آح اص اعالعبت گَاّی صبدس شذُ ٍ اسسبل
اص عشیق ایویل ثِ هسئَل فعبل سبصی گَاّی الکتشًٍیکی
-3اسائِ گَاّی صبدسُ ٍ یب دسیبفت فبیل اسسبل شذُ اص عشیق ایویل اسسبل شذُ
ٍ-4سٍد ثِ سبیت ثجتبسش ٍ اًجبم فشایٌذ فعبلسبصی


