تاریخ :

 .1اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

صفحٍ:

 1اس 3

-1الف .ػٌَاى هزجغ غازر کٌٌسُ :ادارٌ کل استاودارد استان بًشهر
-1بً .طاًی ٍ کس پستی :بًشهر – شهرک صىعتی  ،1ادارٌ کل استاودارد استان بًشهر ،کدپستی37177-7663 :
-1ج .ضوارُ تلفي ٍ ًوابز 77444737-6 :ي ومابر 77444733
پست الکتزًٍیکیtadvin@isirib.ir :

-1ز .آزرس سایت ایٌتزًتیhttp://isirib.ir :

-1ھً .ام ٍ ضوارُ تلفي ٍاحس ٍ قسوت رسیسگی کٌٌسُ بِ هَضَع:

ادارٌ امًر هماهىگی تديیه استاودارد 77447713

-1یً .ام ٍ ضوارُ تلفي فزز یا افزاز پاسرگَ زر سهیٌِ هَضَع:

سرپرست ادارٌ امًر هماهىگی تديیه استاودارد 77447713

 .2اطالعات مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی
 -2الف .ػٌَاى کاهل هجَس یا پزٍاًِ غازرُ:
ثبت استاًسارز کارذاًِ ای
 -2ب .شرایط الزم برای صدير مجًز یا پرياوٍ صادرٌ:
شرایط اختصاصی

شرایط عمًمی
 .1زاضتي هجَس فؼالیت

 .2ثبت ضزکت (زر غَرتیکِ هجَس بِ ًام ضزکت باضس)
 . 3ثبت ًام ٍ یا ػالهت تجاری هَرز استفازُ بزای ٍاحس تَلیسی یا هحػوَ (بوزای کااّوای
بْساضتی ،ذَراکی ٍ آضاهیسًی)
 .4تسٍیي استاًسارز کارذاًِ ای بزای هحػَ

-2ج .مدارک ي مستىدات مًرد ویاز برای صدير مجًز یا پرياوٍ صادرٌ:
مدارک ي مستىدات قاوًوی

مدارک ي مستىدات عمًمی

 .1تػَیز بزابز اغل ضسُ پزٍاًِ هؼتبز بْزُ بززاری یا فؼالیت غٌؼتی اس هزجغ قاًًَی هوزتب
(ٍسارت غٌؼت ،هؼسى ٍ تجارت ،جْاز کطاٍرسی ٍ اًجوي ّای غٌفی)
 .2تػَیز بزابز اغل ضسُ آگْی ثبت ضزکت بِ ّوزاُ آذزیي تغییزات زررٍسًاهِ رسوی کطَر
 .3تػَیز بزابز اغل ضسُ آگْی ثبت ًام ٍ یا ػالهت تجاری زر رٍسًاهِ رسوی کطوَر (بوزای
کااّای بْساضتی ،ذَراکی ٍ آضاهیسًی)
 .4تکویل فزم ّای هزبَطِ
 .5زٍ ًسرِ اس هتي استاًسارز اظْار ضسُ
 . 6چٌاًچِ هحػَ تحت لیساًس ٍ یا بِ سفارش تَلیس هوی گوززز تػواٍیز هوسارب ه بتوِ
،هستٌسات ٍ تفاّن ًاهِ ّای فی هابیي
-----------------------------------------

هستٌس قاًًَی:
 .1رٍش اجزایی ثبت استاًسارز کارذاًِ ای بِ ضوارُ /33/216ر هَرخ 87/8/25

-2دَ .سیىٍ مًرد ویاز برای صدير مجًز یا پرياوٍ صادرٌ:
عىًان مراحل

مبلغ دریافتی
رایگاى

کد باوک عامل

شمارٌ حساب

تاریخ:

 .3مراحل اجرای صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندی هر مرحله
کد
مرحلٍ

عىًان مرحلٍ

زمان
اوجام

ارائِ زرذَاست ،هسارب ٍ هستٌسات تَس ٍاحس
1

تَلیسی (هتقاضی) بِ زبیزذاًِ ازارُ کل استاًسارز
استاى

2

وًع يريدی

هسارب هَرز ًیاس ٍ فزم
ّای تکویل ضسُ

تطکیل پزًٍسُ ٍ بزرسی هسارب ارائِ ضسُ تَس
کارضٌاس ازارُ اهَر ّواٌّگی تسٍیي استاًسارز اس

يريدی مرحلٍ

زرذَاست کتبی،
 1رٍس

 2رٍس

جْت کاهل بَزى ٍ اًطباق با ضَاب هزبَطِ

زرذَاست ٍ هسارب
ثبت ضسُ

زر غَرت ًقع هسارب ارائِ ضسُ /ػسم اًطباق با
ضَاب  :اػالم ًَاقع پزًٍسُ بِ هتقاضی ٍ تَقف

 1رٍس

پزًٍسُ بزرسی ضسُ

بزرسی پزًٍسُ تا سهاى تکویل هسارب

3

صفحٍ 2 :اس 3

ياحد/سازمان
ارائٍ کىىدٌ

خريجی مرحلٍ
وًع خريجی

ياحد/سازمان
دریافت کىىدٌ

ٍاحس تَلیسی

زرذَاست ٍ هسارب

ازارُ اهَر ّواٌّگی

(هتقاضی)

ثبت ضسُ

تسٍیي استاًسارز

زبیزذاًِ ازارُ کل

پزًٍسُ بزرسی ضسُ

ازارُ اهَر ّواٌّگی
تسٍیي استاًسارز

اػالم ًَاقع پزًٍسُ

ازارُ اهَر ّواٌّگی
تسٍیي استاًسارز

هتقاضی

زر غَرت کاهل بَزى هسارب ارائِ ضسُ ٍ اًطباق با
ضَاب  :ثبت استاًسارز اظْار ضسُ زر زفتز
هرػَظ ٍ ضوارُ گذاری ٍ هوَْر ًوَزى غفحات
استاًسارز کارذاًِ ای بِ هْز ازارُ کل استاًسارز

 1رٍس

پزًٍسُ بزرسی ضسُ

ازارُ اهَر ّواٌّگی

ثبت استاًسارز ٍ

تسٍیي استاًسارز

ترػیع ضوارُ

استاى ،تَس کارضٌاس ازارُ اهَر ّواٌّگی تسٍیي

هؼاًٍت بزًاهِ
ریشی ،پژٍّص ٍ
تسٍیي

استاًسارز

4

اػالم ثبت استاًسارز کارذاًِ ای تَس هؼاًٍت
بزًاهِ ریشی ،پژٍّص ٍ تسٍیي بِ هتقاضی

استاًسارز ضوارُ گذاری
 2رٍس

ٍ هوَْر ضسُ بِ هْز
ازارُ کل

ازارُ اهَر ّواٌّگی

اػالم ثبت استاًسارز

تسٍیي استاًسارز

کارحاًِ ای

سایز اطالػات تکویلی اس جولِ:
 زٍرُ اػتبار هجَس یا پزٍاًِ فؼالیت :تا زمان اعتبار استاودارد
 حساک ز سهاى تػوین گیزی ٍ پاسرگَیی بِ هتقاضی اس تارید ثبت زر ذَاست تَس هزجغ غسٍر 11 :ريز
 زرذَاست ثبت استاًسارز کارذاًِ ای هی تَاًس زر رابطِ با ًسرِ ّای تجسیس ًظز ضسُ آى استاًسارزّا باضس.

هتقاضی

 .4ومًدار اجرای مراحل صدير مجًز یا پرياوٍ صادرٌ (تًسط ادارٌ امًر َماَىگی تديیه

تاریخ:

استاودارد استان)

صفحٍ 3 :اس 3

ياحد/سازمان

متقاضی

مرحلٍ
مرحلٍ  :1ارائِ زرذَاست ،هسارب ٍ

ادارٌ کل استاودارد استان بًشُر

سایر دستگاٌ َای اجرایی
مرتبط با فرآیىد

شزوع

هستٌسات تَس ٍاحس تَلیسی

ارائه

(هتقاضی) بِ زبیزذاًِ ازارُ کل

درخواست و
مدارک

استاًسارز استاى

تشکیل /تکمیل پزونده و

مرحلٍ  :2تطکیل پزًٍسُ ٍ بزرسی

بزرسی مدارک

هسارب ارائِ ضسُ تَس کارضٌاس

بلی

ازارُ اهَر ّواٌّگی تسٍیي استاًسارز اس

مدارک کامل

جْت کاهل بَزى ٍ اًطباق با ضَاب

است؟
خیز

مرحلٍ  :3زر غَرت ًقع هسارب
ارائِ ضسُ /ػسم اًطباق با ضَاب :
اػالم ًَاقع بِ هتقاضی ٍ تَقف
بزرسی پزًٍسُ تا سهاى تکویل هسارب

توقف بزرسی

تکمیل

اعالم نواقص

مدارک

به متقاضی

زر غَرت کاهل بَزى هسارب ارائِ ضسُ
ٍ اًطباق با ضَاب  :ثبت استاًسارز

ثبت استاندارد اظهار

اظْار ضسُ زر زفتز هرػَظ ٍ ضوارُ

شده در دفتز و مهز و

گذاری ٍ هوَْر ًوَزى غفحات

شماره گذاری آن

استاًسارز کارذاًِ ای بِ هْز ازارُ کل
استاًسارز استاى

مرحلٍ  :4اػالم ثبت استاًسارز
کارذاًِ ای تَس هؼاًٍت بزًاهِ
ریشی ،پژٍّص ٍ تسٍیي بِ هتقاضی

اعالم ثبت استاندارد
پایان

کارخانه ای به
متقاضی

