
 

  بسمه تعالی
  سازمان مرکزي تعاون روستائی ایران

  سازمان تعاون روستائی استان قزوین
  13021209108 شناسه خدمت: -2  زنان و روستایی،کشاورزي،تولیدي هاي تعاونی هاي مجوز صدور عنوان خدمت: -1

   

خدمت: نوع

þ   ) خدمت به شهروندانG2C (  
 þ خدمت به کسب و کار )G2B(   
o )خدمت به دیگردستگاه هاي دولتیG2G  

  مجوز صدور  شرح خدمت:

 خدمت: مورد نیاز مدارك

 شده تکمیل فرم و استان روستایی تعاون مدیریت تایید مورد منطقه یابی مکان شده تکمیل فرم:تولید تعاونی
 از تعاونی شرکت جاري حساب افتتاح شهرستان، امالك و اسناد ثبت اداره از شرکت نام گواهی متقاضیان، درخواست

 و تائیدیه توجیهی، طرح کتبی، درخواست: زنان و روستایی،کشاورزي////حقوقی هویت احراز شرایط و عامل بانک
 تعاون مدیریت غیرفعال نظارتی اعضاء،درخواست موردي درخواست استان، روستایی تعاون مدیریت نامه معرفی

 در ایران روستایی تعاون مرکزي سازمان تایید مورد اساسنامه امضاي و تصویب ، حسابرسی، استان،گزارش روستایی
 ذکر با کتبی ادغام،درخواست متقاضی هاي تعاونی عمومی مجمع در ادغام تصویب تعاونی، موسس مجمع

 استان روستایی تعاون مدیریت از انحالل درخواست دالیل،گزارش

جزییات
 

خدمت
  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت  :

  ماه 2: انحالل   ماه 1: ادغام  ماه 1: تاسیس:   زنان و روستایی،کشاورزي    روز 30:انحالل  روز 90:صدور: تولید تعاونی

  سال 1: پروژه تایید و ارایه مالی سال 1-2: سازي فعال 
                                               همیشه براي یکبار   :   زنان و روستایی،کشاورزي  همیشه براي یکبار   : انحالل و تشکیل تولید تعاونی  تواتر

 6(نهایی و اولیه هاي مجوز ارائه و موسس هیات توجیهی،جلسه کارشناسی کارشناسی،جلسات هاي درخواست،بازدید و مدارك ارائه: تولید تعاونی  تعداد بار مراجعه حضوري
    تاییدیه و مجوز مدارك،دریافت ارائه و درخواست: زنان و روستایی،کشاورزي  )بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت 
  گیرندگان

  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
  ندارد ندارد

نحوه
 

دسترسی
 به 

خدمت
 :  

    þ اینترنتی:     
 

    o    028- 33779401- 2:  تلفن همراه                                                                                                                      
 

    þ   : پست الکترونیکEmail: ghazvin@corc.ir           
       

   o    : 028-33779401-02تلفن گویا یا مرکز تماس         
 

       o30007013007007:   پیام کوتاه  
 

    o  : دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات  

mailto:ghazvin@corc.ir


  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  

  

 


