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  پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات - 6 

 
 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف  
 

پروانه فعالیت کانون آگهی : اطالعات مرجع صادرکننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي  -1
  وتبلیغات

  29/02/89تاریخ 
  3از     1صفحه 

  فرهنگ وارشاداسالمی خراسان جنوبیاداره کل :عنوان مرجع صادرکننده) الف - 1

  97187- 11899: کدپستی  -بیرجند،خیابان شهید محالتی،اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان  : نشانی و کدپستی) ب - 1

  : شماره تلفن و نمابر) ج  - 1

 E-Mail :(www.ershad.ir,www.ershad-kj.ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1

  اداره امورفرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی خراسان جنوبی:نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع )هـ - 1

  ،کارشناس مطبوعات117داخلی4-4423393   

-4تسرکارخانم فرشته نخعی پور کارشناس مطبوعات وتبلیغا: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي - 1

  117داخلی4423393

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  پروانه فعالیت کانون آگهی وتبلیغات:     عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب -2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
  تابعیت ایران- 1
  اهلیت قانونی -2
  سوءپیشینه و سابقه مؤثرکیفرينداشتن  -3
عدم اشتغال مدیرمسئول دروزارتخانه هایامؤسسات  - 4

  ...ویاشرکتهاي دولتی و

سال سابقه کارمؤثردرکانونهاي 5دارابودن لیسانس یا دیپلم با - 1
  آگهی وتبلیغات یاآگهی نامه نشریات

  احرازصالحیت فنی -2

  :پروانه صادره مدارك و مستندات موردنیاز براي صدور مجوز یا) ج-2
  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  تقاضانامه - 1
   3*4عکس-2
  سري2تصویرمدرك تحصیلی-3
  تصویرشناسنامه- 4
  سري2تصویرکارت ملی-5
  سري2تصویرکارت پایان خدمت-6

  گواهی عدم سوءپیشینه- 1
  گواهی عدم اعتیاد-2
  گواهی سابقه کاري مؤثر-3
  اماکن عمومیتأییدیه دایره - 4
  پاسخ استعالم حراست-5

  هزینه اي ندارد: هزینه موردنیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) د -2
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی عنوان مراحل

_ _ _ _ 
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: پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب  
 

پروانه فعالیت کانون : صادره و زمانبندي هر مرحله صدور مجوز یا پروانه / مراحل اجراي -3
  آگهی و تبلیغات

  29/02/89: تاریخ 
  3از  2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کدمرحله
  خروجی مرحله  ورودي مرحله

سازمان / واحد  نوع ورودي
سازمان / واحد  نوع خروجی  کننده ارائه

  کننده  دریافت

1  
مراجعه متقاضی جهت 
اخذتقاضانامه وفرمهاي 

  مربوطه
  -  -  بهنگام

تقاضانامه 
وفرمهاي 
  مربوطه

اداره کل فرهنگ 
وارشاداسالمی 
  استان

1  

اخذمدارك شخصی 
متقاضی وتطبیق باآیین 
نامه باشرایط تعیین شده 

  درآن

مدارك   روز1
  -  -  متقاضی  متقاضی

1  
انجام استعالمات 

درخصوص صحت سابقه 
  کاري ارائه شده

جواب   هفته2
  استعالم

مکان فعالیت 
  -  -  سابق متقاضی

ماه 3هر  برگزاري آزمون  1
  روز2یکباردر

شرکت 
  جواب آزمون  متقاضی  درآزمون

اذاره کل فرهنگ 
وارشاداسالمی 
  استان

جواب   روز20  انجام استعالمات الزم  1
  استعالم

دادگستري 
وبهداشت 
  ودرمان

-  -  

1  
طرح تقاضا در شوراي 

تبلیغات و صدور موافقت 
  اصولی

ماه 3هر
صدورموافقتنامه   -  -  روز1یکباردر

  متقاضی  اصولی

2  

صدور موافقت نامه اصولی 
و بازدید فرهنگی ازمکان 

فعالیت وتجهیز محل 
فعالیت ازنظرامکانات 
  ونیروي انسانی

تأییدیه مکان   -  -  هفته1
  فعالیت

اداره کل فرهنگ 
وارشاداسالمی 
  استان

تأییدیه   روز10  اخذتأییدیه اماکن عمومی  2
  اماکن

اداره نظارت 
  -  -  براماکن عمومی

  پروانه فعالیت  -  -  روز4  صدورپروانه فعالیت  2
اداره کل فرهنگ 
وارشاداسالمی 
  استان

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله
  سال5سال تا1از:دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
 ماه3: درخواست مرجع صدور گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت حداکثر زمان تصمیم •
 .نامحدود و بستگی به تقاضا دارد:تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •
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: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
 

  29/02/89: تاریخ 
 کانون آگهی و تبلیغات پروانه  فعالیت : نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  - 4

  3از  3صفحه 

 صدور مجوز :  2مرحله 
 تشکیل پرونده:  1مرحله 

  مرحله 

 سازمان/ واحد

    

  

  متقاضی  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  اداره کل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 شروع 

حراست ( مات مورد نیاز انجام استعال
)عدم اعتیاد  ویت ،، تشخیص ه  

 

 پایان
جهت اخذ مراجعه متقاضی 

 تقاضانامه و تکمیل آن

اخذ مدارك متقاضی و تطبیق با 
ئین نامه آشرایط   

 

 پاسخ منفی
سوابق عودت  

و ارائه سوابق 
 جدید 

 عدم پذیرش 
 در آزمون 

 رفع نقص 
  عدم موافقت 

 رفع نقص  اخذ تاییدیه دایره اماکن 

ماه  6صدور پروانه به مدت   

 عدم  موافقت  

 عدم موافقت 

انجام استعالم هاي الزم در خصوص 
 صحت سوابق کاري ارائه شده

بررسی مدارك اخذ شده و تطبیق آن با اصل 
 

اخذ صالحیت علمی متقاضی و شرکت 
 در آزمون

شرکت در 
 آزمون 
 بعدي

 بررسی و طرح تقاضا در شوراي تبلیغات
 استان 

پذیرش در آزمون    

 بازدید فرهنگی از محل

اعالم آدرس مکان فعالیت و 
تجهیز محل از نظر امکانات و 

ماهر نیروي انسانی  

صدور موافقت نامه اصولی به 
ماه  6مدت   

تمدید پروانه بر اساس کمیت و 
سال 5کیفیت از امسال تا   

 موافقت 
 موافقت 

 رفع نقص 
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