فراخوان ثبت درخواست در سامانه برای موسسات فرهنگی هنری چند منظوره
ًظز ثِ دستَرالعول شوبرُ  99/251173هَرخِ  99/11/28هشبٍر هحتزم ٍسیز ٍ عضَ ٍ دثیز ّیبت رسیذگی ثِ اهَر هزاکش فزٌّگی ،هَسسبت فزٌّگی ٌّزی چٌذ هٌظَرُ ای کِ درخَاست تغییزاتی
اس لجیل  -1 :تغییر اعضبی ّیبت هَسس  -2تغییر هدیر هسئَل  -3افسایش هَضَع فعبلیت  -4تغییر هکبى ٍ تودید پرٍاًِ فعبلیت را دارًذ طزفبً اس طزیك سبهبًِ طذٍر هجَس هَسسبت
درخَاست ّبی آًبى هَرد رسیذگی لزار هی گیزد.
نحوه ثبت درخواست و تکمیل پرونده توسط متقاضی
 اثتذا هتمبضی ثب هزاجعِ ثِ سبیت  www.maraakez.irثب “ درخَاست عضَیت “ رهش عجَر را دریبفت ٍ سپس ثب ٍرٍد ثِ سبهبًًِ ،سجت ثِ تکویل پزًٍذُ الذام هی کٌذ ٍ آخزیي اطالعبت
هَسسِ را ( طجك آخزیي آگْی تغیزات ثجتی ٍ یب طَرتجلسبت تغییز ات فعلی ) در هٌَّبی « ّیبت هَسس»ّ « ،یبت هدیرُ» ٍ « اطالعبت هَسسِ» سبهبًِ ٍارد هی کٌذ.
ٍ رٍد ًبم پیشٌْبدی هَسسِ (در لسوت هشخظبت عوَهی هَسسِ ،اطالعبت کلی) کِ ثبیذ حتوب کلوِ « هجَزدار» پیش اس ًبم هَسسِ ٍارد شَد ٍ هتمبضی ثب ًَشتي ایي کلوِ ًشبى هی دّذ

هَسسِ دارای سبثمِ است .هبًٌذ ایي ًوًَِ؛ «هجَزدار :اقلین سرزهیي کْي»
 در خظَص ٍرٍد هَضَع فعبلیت ّب ٍ اّذاف( ،اّذاف ٍ هَضَعبتی کِ ثب هَضَعبت فعلی هَسسِ هشبثْت دارد) اًتخبة شَد ٍ طی هزاحل رسیذگی تَسط دثیزخبًِ ّیبت رسیذگی هَضَعبت ثب
تَجِ ثِ اسبسٌبهِ ٍ سَاثك هَسسِ در پزًٍذُ اطالح خَاٌّذ شذ.
 اس آًجب کِ هَسسِ دارای هجَس فعبلیت است در طی اًجبم ٍرٍد اطالعبت ،هذیز هسئَل در لسوت هشخظبت ّیبت هَسس ثِ جبی تکویل فیلذ ّبی سَاثك شغلی ٍ تخظض هْبرت فزدی ،تظَیز
هجَس فعبلیت  ،طَرتجلسِ درخَاست تغییزات فعلی را ثظَرت هجشا ثب اًتخبة گشیٌِ جذیذ ثبرگذاری ًوبیذ .
 در لسوت هشخظبت اعضبی ّیبت هَسس(ًفز دٍم) ،آگْی رٍسًبهِ رسوی تغییزات ثبرگذاری شَد.
 در لسوت هشخظبت اعضبی ّیبت هَسس (ًفز سَم)  ،هْوتزیي ًبهِ ّبی دریبفتی اس ّیبت رسیذگی ثِ اهَر هزاکش فزٌّگی در سبلیبى اخیز ثِ تزتیت تبریخ ًبهِ ثبرگذاری شَد.
 سبیز اسٌبد ٍ هذارن هْن هَسسِ ( غیز اس هَارد فَق) هی تَاًذ در لسوت تخظض ٍ هْبرت ّز سِ عضَ ثبرگذاری شَد.
 هتمبضی ًسجت ثِ ثبرگذاری هذارن شٌبسبیی شبهل کبرت هلی  ،هذرن تحظیلی  ،کبرت هعبفیت یب پبیبى خذهت  ،عکس پزسٌلی ٍ گَاّی عذم سَپیشیٌِ در لسوت ّبی تعزیف شذُ ثِ عٌَاى
اطالعبت فبیل الذام ًوبیذ.
 هتمبضی پس اس تکویل پزًٍذُ عجبرت « تبیید آغبز بررسی پرًٍدُ» را اًتخبة ًوَدُ ٍ ًسجت ثِ ارسبل پزًٍذُ الذام ًوبیذ.

