
 فرآیند بررسی موضوعات جهت طرح در شورا

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

  

بخش دولتیفعاالن اقتصادیتشکلهاکمیسیونها

تگمیل فرم 

درخواست

                               در دبیرخانه درخواستثبت فرم -1

 با وظایف بررسی و انطباق-2 

 ارجاع به ریاست اتاق جهت تأیید و طرح موضوع -3

 کارشناسی کارگروهتشکیل جلسات  -4

 جمع بندی مستندات و تکمیل فرم گزارش کارشناسی-5

 تشکیل کارگروه کارشناسی -6

 مطالب جهت طرح در شوراتکمیل فرم مسائل و  -7

 

دبیرخانه

شورا فرآیند آمادگی جلسات

تأیید استاندارجلسه دستور تنظیم تأیید ریاست اتاقمدعوین لیست تنظیم

بخش عمومی



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                           

 رآیند برگزاری جلسات شوراف

شورا برگزاری از قبل و مستندات و گزارش کارشناسی پنج روز دعوتنامه ارسال

 ایران ارسال نمونه دعوتنامه و گزارش کارشناسی شورا به اتاق 

 استانداری عمومی و حراست روابط با هماهنگی

تماس با مدعوین و تأیید دعوتنامه                         

ارسال پیامک جلسه                                                                      

  شورا جلسه مستندات تهیه

  شورا جلسه مستندات تهیه

لیست حضور و غیابلیست مدعویناعالم رسمیت جلسهفرم   پاورپوینت لیست موضوعات و پیشنهادات بعالوه مستنداتدستور جلسه شورا لیست



 

                                                             

                                                                      

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

                                                         

 

 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                           

سه لصورتجو ارسال تهیه فرایند 

                            گفتگوشورای 

تهیه صورتجلسه 

تاقتأیید صورتجلسه توسط ریاست ا

به کلیه مدعوین     ارسال صورتجلسه 

ارسال صورتجلسه شورا و مستندات مربوطه به اتاق ایران

یک هفته پس از هر فصل –ارسال گزارش فصلی به اتاق ایران و استانداری 

                       

        سایر اقدامات دبیرخانه                   

به تشکلهای اقتصادی و فعاالن عمده ) به صورت فصلی(  درخواستارسال فرم 

های استانی و ایراننشست ها و کارگاههای آموزشی شوراحضور در 

ارسال گزارش حضور و غیاب به اتاق ایران و استانداری  هرسه ماه

بررسی و تعامل با دبیرخانه شورای هر استان 



                                                                                                                                                                                                                                                          

  

    

 

 

                                                                                                       

 

  

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

فرآیند پیگیری مصوبات

با دستگاه مجری  جهت پیگیری  مکاتبه

مصوبه با توجه به زمان تعیین شده 

 حداکثر ده روز –برای اجرای مصوبه 

 بعد

برگزاری جلسات پیگیری مصوبات 

 با دستگاه مجری

رونوشت مکاتبات به واحد 

 سرمایه گذاری استانداری

ارجاع فرم تأیید اجرای مصوبات 

 به ذینفعان 

در صورت عدم تأیید اجرا توسط 

 ذینفعان 

 ریاست اتاقبه گزارش 

 جلسه پیگیری با مجریان و ذینفعان مجدد درصورت لزوم برگزاری

 پیگیری توسط حوزه سرمایه گذاری

 جلسهارائه در شورای گفتگوی بعدی بعنوان اولین دستور 


