فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عىًان خذمت  :صذير پرياوٍ ترای فعال سازی اوجمه َای حمايت از حقًق مصرف
کىىذگان
خذمت تٍ شُريوذان ()G2C

وًع خذمت:

شىاسٍ خذمت 13041244000 :
خذمت تٍ ديگردستگاٌ َای ديلتی()G2G

خذمت تٍ کسة ي کار ()G2B

شرح خذمت :ثثت وام يتررسی شرايظ دايعلثان عضًيت در َيات مذيرٌ اوجمه َا ،تاييذ صالحيت عمًمی ي اختصاصی ،تشکيل مجمع عمًمی ي ترگساری
اوتخاتات َيات مذيرٌ ي پيگيری فعاليت آن َا

جسييات خذمت

مذارک مًرد وياز :تراساس مادٌ  4آييه وامٍ اجرايی قاوًن حمايت از حقًق مصرف کىىذگان  :اساسىامٍ  ،آگُی دعًت از دايعلثان عضًيت در َيات مذيرٌ ،
اسامی دايعلثان عضًيت در َيات مذيرٌ ،اسامی دايعلثان تاييذ صالحيت شذٌ ،صًرتجلسٍ ترگساری اوتخاتات َيات مذيرٌ
متًسظ مذت زمان ارايٍ خذمت:

ارایه خدمات در طی سال

ساعات ارائٍ خذمت:
تعذاد تار مراجعٍ حضًری

َميشٍ

َسيىٍ ارايٍ خذمت(ريال) تٍ
خذمت گيروذگان

---شمارٌ حساب (َای) تاوکی

مثلغ(مثالغ)
------...

ايىتروتی (پيًوذ صفحٍ ارائٍ خذمت تصًرت الکتريويکی تا کليک ريی وماد کارتر را َذايت کىذ)

وحًٌ دسترسی تٍ خذمت

پست الکتريويک:

(آدرس پست الکتريويک خذمت جُت پاسخگًيی يا ارتثاط تا متقاضی)

تلفه گًيا يا مرکس تماس( :در صًرت يجًد ارائٍ شمارٌ مرکس تماس يا تلفه گًيا تا کليک ريی وماد ومايش دادٌ شًد)

تلفه َمراٌ

(پيًوذ دريافت تروامٍ کارتردی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمراٌ)

پيام کًتاٌ (شمارٌ ساماوٍ پيامکی ارائٍ خذمت در صًرت يجًد تا کليک ريی وماد ومايش دادٌ شًد)

دفاتر ارائٍ خذمت يا دفاتر پيشخًان خذمات

(ليست تازشًوذٌ يا پيًوذ آدرس دفاتر ارائٍ خذمت يا دفاتر پيشخًان ارائٍ خذمت)

ومًدار مراحل دريافت خذمت/زيرخذمت (از ديذ متقاضی خذمت)
تشکيل اوجمه هاي حمايت از حقوق مصرف کىىذگان

بررسي اساسىامه اوجمه

وظارت بر برگساري اوتخابات هيات مذيره

وظارت بر عملکرد اوجمه

مطابقت اساسنامه

تاييذ اساسنامه

تاييذ صحت

صذور پروانه

دريافت برنامه

دريافت گزارش

با اهذاف تعريف

انجمن مطابق با

انتخابات هيات

فعاليت و اعتبار

عملکرد ساليانه

عملکرد ساليانه و

شذه براي فعاليت

دستورالعمل ها

مذيره

نامه

انجمن

مالي انجمن ها

انجمن

جزییات بیشتر(شناسنامه خدمت)

