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فرم شناسنامه خدمات استانداري                                   
ترخیص خودروهاي توقیفی  :عنوان خدمت-1

تعیین تکلیف خودروهاي حامل اتباع خارجی غیرمجاز: ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز     روش اجرایی :فرایندعنوان- 2
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ت
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: شرح خدمت
وپس از توقیف خودروهاي حامل اتباع خارجی غیرقانونی توسط انتظامی ، مدارك الزم به همراه معرفی نامه جهت بررسی به این اداره کل ارسال

پس از بررسی و مطابقت براساس دستورالعمل هاي موجود نسبت به تشکیل جلسه در زمان مشخص و اخذ مصوبات الزم جهت رفع توقیف اقدام 
.می گردد

) G2C(خدمت به شهروندان :نوع خدمت
)G2B(خدمت به کسب و کار

)G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی

ت
خدم

ن
گیرندگا

رانندگان متخلف حامل اتباع خارجی غیرمجاز 

تصدي گريحاکمیتی:ماهیت خدمت
روستاییشهرياستانیمنطقه ايملی:سطح خدمت

مالکیتثبت تامین اجتماعیکسب و کارمالیاتسالمتآموزشتولد :رویداد مرتبط با
وفاتهامدارك و گواهینامهبازنشستگیازدواجبیمهتاسیسات شهري 

ترخیص خودرو)ذکر گردد(. . .سایر 

:نحوه آغاز خدمت
رخداد رویدادي مشخصفرا رسیدن زمانی مشخصتقاضاي گیرنده خدمت

)ذکر گردد(. . . سایر  ستگاهتشخیص د

مدارك الزم براي انجام 
:خدمت

لیست و تعداد اتباع غیرمجاز -ارائه صورت وضعیت مسافرین -معرفی نامه هاي صادره از سوي مراجع انتظامی 
حمل شده توسط خودرو مورد نظر 
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روز          ماه          سال:        خدمت گیرندگان در20:                 آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه 

:خدمت
هر شش ماه بر حسب شرایط خودرو مورد بررسی 

ماه        فصل          سال:       بار در4یکبار براي همیشه                   :تواتر
-:مراجعه حضوريتعداد بار

به ) ریال(هزینه ارایه خدمت
:خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیکبانکی) هاي(شماره حساب )مبالغ(مبلغ
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)آدرس اینترنتی(: اینترنتی

)                         ا ارتباط با متقاضیآدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی ی(: پست الکترونیک

)           ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا(: تلفن گویا یا مرکز تماس

)پیوند دریافت برنامه کاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه(تلفن همراه 

)     شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت(: پیام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 
مراجعه یا مکاتبه با اداره کل اتباع)ذکر گردد(: سایر


