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دریافت آمار و اطالعات هواشناسی - 1  

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف          

 
دریافت آمار و اطالعات : اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -  1

  هواشناسی

  24/03/89: تاریخ 

  3از    1صفحه  

 اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی: صادر کننده عنوان مرجع ) الف   -1

 ضلع شرقی پردیس دانشگاه بیرجند -بیرجند: نشانی و کدپستی ) ب  - 1

  2502350: و نمابر 2502352-2502351: شماره تلفن و نمابر )ج -1
  E  :S_khorasan@irimo.ir    khorasanmet.ir-www.S)-(Mailآدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د  -1    
  2502356 -اداره تحقیقات: نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع ) هـ  -1   
  18داخلی  -مریم برزگان: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع ) ي  -1   

  
  صادره فعالیت اقتصادياطالعات مجوز یا پروانه  -2

  دریافت آمار و اطالعات هواشناسی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف  - 2

  : شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

_  _  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج  -2
  مدارك و مستندات قانونی   ومی مدارك و مستندات عم

  کارت دانشجویی - 1
  کارت شناسایی -  2

  معرفی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - 1
  معرفی از شرکت  -  2

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) د  -2

  شماره حساب  عامل کد بانک  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  اشناسیارائه آمار و اطالعات هو

  
  

  بسته به نوع و میزان آمار درخواستی
  
  

  22/335  خزانه داري کل نزد بانک ملی
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: پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب     
 

دریافت آمار و اطالعات  : ا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحلهیصدور مجوز / مراحل اجراي -3
  هواشناسی

  24/03/89:  تاریخ 

  2از    2صفحه   

  کد مرحله
  عنوان مرحله

  
  زمان انجام

  

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان / واحد 

  ارائه کننده
  نوع خروجی

سازمان / واحد 
  دریافت کننده

  دفتر مدیریت   ارباب رجوع   دبیرخانه   ارباب رجوع   دقیقه  2  دریافت معرفی نامه یا درخواست  1

  دبیرخانه   پرونده   مدیریت  ارباب رجوع   دقیقه  5  ریتدستور مدی  2

  اداره تحقیقات   ارباب رجوع   دبیرخانه   ارباب رجوع   دقیقه  2  ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور  3

  واحد آمار   پرونده   تحقیقات   ارباب رجوع   دقیقه  5  دستور سرپرست اداره تحقیقات  4

  واحد آمار   کارشناس آمار   واحد آمار  ارباب رجوع   دقیقه  20حداکثر  بررسی اطالعات و آمار درخواستی  5

  واحد آمار   ارباب رجوع   واحد آمار   کارشناس آمار   دقیقه  5  بررسی هزینه آمار درخواستی   6

  واحد آمار   ارباب رجوع   واحد آمار   ارباب رجوع   دقیقه  5  اعالم هزینه آمار درخواستی  7

  واحد آمار   ارباب رجوع   بانک   ارباب رجوع   ساعت  2حداکثر   خواستیواریز هزینه آمار در  8

 48حداکثر   ارائه آمار درخواستی  9
  دبیرخانه   پرونده   واحد آمار   ارباب رجوع   ساعت 

  بایگانی تحقیقات   ارباب رجوع   دبیرخانه   ارباب رجوع   دقیقه  5  تهیه پاسخ نامه و ارائه به ارباب رجوع  10

  
  :ات تکمیلی سایر اطالع

   دائمی :دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت  •
  دقیقه  5: حداکثر زمان تصمیم گیري وپاسخگویی به متقاضی  از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور  •
    بستگی به تعداد متقاضی دارد :تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال  •
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: پروانه / مجوز نمودار اجراي مراحل صدور ) ج  
 

  دریافت آمار و اطالعات هواشناسی :  ا پروانه صادرهصدور مجوز یاجراي مراحل نمودار   - 4
  24/03/89تاریخ 

   3از  3صفحه  
  مرحله        
 دواح

  سازمان/
  10مرحله   9مرحله   8مرحله   7مرحله   6مرحله  5مرحله  4مرحله   3مرحله   2مرحله   1مرحله 

  ارباب رجوع

      

 دبیرخانه

  مدیریت

اداره 
  تحقیقات

  واحد آمار

  

 

مراجعه به سایت 
سازمان به آدرس 
www.irimo.ir و  
 دریافت آمار

اعالم هزینه 
آمار 

 درخواستی

واریز هزینه 
آمار 

 درخواستی

ارائه آمار 
 درخواستی

تهیه پاسخ نامه و
ارائه به ارباب 
 رجوع

دارد هزینه بدون هزینه تصمیم  
 گیري

دستور 
 مدیریت

دریافت معرفی 
نامه یا درخواست 

 کتبی

مراجعه ارباب رجوع جهت 
 دریافت آمار

ثبت درخواست 
در دفتر 
 اندیکاتور

دستور 
سرپرست 
 اداره تحقیقات
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