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فرآیند تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی -1  
 
 

   
  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف
 
تشکیل پرونده و صدور پروانه فرآیند : اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  - 1

  فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی

  03/04/89 :تاریخ 

  3از 1صفحه 
  یانه هااداره کل حمل و نقل و پا:عنوان مرجع صادر کننده )الف - 1
  9717817931: کد پستی -25نبش غفاري  –خیابان غفاري :نشانی و کد پستی )ب - 1
  :شماره تلفن و نمابر ) ج  - 1
  E-Mail:(www.khorasan_south.tto.ir      Khorasan_south@tto.ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی)د -1 
  4342137- 9 -واحد ترانزیت :نده به موضوع نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کن )ـه - 1
  )207(داخلی 05614342137حاجی رسول ساالري   -موسی حسینی : نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوع )ي - 1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  پرونده و صدور پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللییند تشکیل آفر: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف  - 2

  قبولی در آزمون تخصصی حمل و نقل بین المللی: شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب - 2

  شرایط عمومی
  .افرادي می توانند در آزمون شرکت کنند که داراي شرایط زیر باشند 

  ایران.ا.تبعه و ساکن ج -1 
  متدین به دین اسالم و سایر ادیان رسمی کشور - 2
  عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوءپیشینه کیفري و احراز صالحیت فردي-3
  داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه -4
  )1337متولدین بعد از سال(ایان خدمت یا معافیت سربازيداشتن گواهینامه پ-5
  )مدیر عامل(سال تمام 25داشتن حداقل سن - 6
  عدم اشتغال به سمت مدیریت عاملی در شرکت هاي دیگر و مدیریت موسسات- 7
  .مدیر شعبه می بایست داراي تحصیالت و سوابق تجربی به شرح ذیل باشد  -8
  .سال از سابقه تعین شده در مدرك مورد نظر کسر می شود 2ر زمینه حمل و نقل باشند افرادیکه داراي مدرك دانشگاهی د*

  سوابق مدیریت اجرایی
  سابقه  مدرك
  سال 8  دیپلم

  سال 6  فوق دیپلم
  سال 4  لیسانس

  سال 3  فوق لیسانس
  سال 2  دکترا

  شرایط اختصاصی
  .تنها شرط اختصاصی و مهم قبولی در آزمون تخصصی حمل و نقل می باشد  

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

  تندات قانونیمدارك و مس  مدارك و مسندات عمومی

تصویر برابر اصل برگ پایان  -2تصویربرابر اصل کلیه صفحات شناسنامه  - 1
چهار  3*4عکس  - 3خدمت یا معافیت دائم مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره 

آدرس و کروکی محل سکونت و تلفن اعضاءهیئت مدیره و مدیر عامل   - 4قطعه  
  تصویر برابر اصل کارت ملی    -5

  ارائه گواهی عدم اعتیاد      -2هی سوءپیشینه ارائه گوا- 1
دستگاه تضمین داده  10ارائه اسناد و مدارك حداقل -4ارائه گواهی اماکن   -3

  دستگاه از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 10شده بابت وسایل نقلیه و کارنه تیر 
آگهی تاسیس شرکت و روزنامه رسمی -6ارائه اسناد ملکی تاسیسات شرکت -5
- 11معرفی مدیر فنی - 10تاییدیه حساب بانکی - 9اظهار نامه - 8اساسنامه - 7

  تعهد محضري - 12معرفی سایت شرکت  وتجهیزات یارانه اي

  هزینه اي دریافت نمی شود: هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) د  -2

  شماره حساب  بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل
-  -  -  -  
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب
  

  
یند تشکیل پرونده آفر  : صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ل اجرايمراح  - 3

  و صدور پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین الملل

  03/04/89  :تاریخ

 3از      2صفحه   

  کد مرحله
  

  عنوان مرحله

  
زمان 
  امانج

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان /واحد

  ارائه کننده
  نوع خروجی

سازمان ارائه /واحد
  کننده

1  

ده
رون
ل پ
کی
تش

  

ارائه ضوابط تاسیس   متقاضی  مدارك  روز 1  ارائه درخواست
  واحد ترانزیت  شرکت

  دبیرخانه  ثبت مدارك  واحد ترانزیت  ارایه مدارك  روز 1  کنترل مدارك و اسناد

2  

ده
رون
ی پ
رس
بر

  

ارائه معرفی نامه جهت 
دریافت سوءپیشینه ،عدم 
  اعتیاد و صالحیت فردي

  متقاضی  ارائه استعالمات  واحد ترانزیت  استعالم  روز 10

  واحد ترانزیت  مدارك  روز 1  کنترل مدارك
معرفی متقاضی 
جهت شرکت در 

  آزمون
  واحد ترانزیت

جه اعالم نتی  روز 1  اعالم قبولی به متقاضی
ارائه مدارك و   واحد ترانزیت  آزمون

  متقاضی  مستندات قانونی

ارائه مدارك اداره   واحد ترانزیت  معرفی نامه  روز 1  معرفی جهت ثبت شرکت
  متقاضی  ثبت

  واحد ترانزیت  ماهه 6صدور مجوز   متقاضی    روز 10  تجهیز محل فعالیت

3 
انه
پرو

ور 
صد

  

معرفی به سازمان صنایع و 
بازرگانی معادن و اتاق 

جهت سپردن تضمین هاي 
  مربوط به وسایل نقلیه

ارائه مدارك به   واحد ترانزیت  معرفی نامه  روز 15
  متقاضی  سازمان

  _  _  واحد ترانزیت  پروانه  روز 1  ساله 3صدور پروانه فعالیت 

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله
 سال 3دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
  ماه 2   :گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت و درخواست مرجع صدورحداکثر زمان تصمیم  •
  بسته به تعداد سرمایه گذار و دارا بودن شرایط متغیر است: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  

یند تشکیل پرونده و صدور پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل آفر:  صادره صدور مجوز یا پروانه  مراحل اينمودار اجر - 4 03/04/89: تاریخ 
  بین الملل

 
 3از  3صفحه 

صدور :  3مرحله 
 پروانه

 تشکیل پرونده:  1مرحله  بررسی پرونده: 2مرحله

  مرحله 
  
 سازمان/واحد

     
  

  متقاضی 
  
 

     
  
  
   

  واحد ترانزیت 
  
  
  
  
  
 

     
  
  

سازمان 
راهداري و حمل 

  و نقل
  
  
  

 

  
  

 

ارائه درخواست و مدارك و 
 اسناد

ارائه جوابیه هاي 
زم و تعهد محضريال  

بررسی مدارك و 
 بازدید محل

ارائه معرفی نامه 
جهت دریافت 

گواهی سو پیشینه ، 
عدم اعتیاد و 
 صالحیت فردي

 بایگانی

 پایان

صدور مجوز 
 شش ماهه 

 شروع

ارائه ضوابط  و شرایط 
 تاسیس به متقاضی

 کنترل مدارك و اسناد 

شرکت  ،ارائه اساسنامه
نامه و سند رسمی یا 
 اجاره محل کار

معرفی به اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن جهت 

سپردن تضمین هاي 
 مربوط به وسایل نقلیه

ارائه مدارك به 
 سازمان

صدور پروانه 
 3فعالیت 
  بلی ساله

  بلی

 خیر

 خیر

شرکت در آزمون  قبولی
 تخصصی حمل و نقل

ارائه گواهی ثبت 
شرکت و تجهیز 
 محل فعالیت

 تایید

معرفی نامه 
جهت ثبت 

 شرکت 

معرفی متقاضی جهت شرکت در 
ن تخصصی حمل و نقلآزمو  تایید  

 مردود 
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