بسمه تعالی

ضمیمه 1

فشم شناسنامه خذمت دستگاه اجشایی
 -2ضٌبسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :اجرای طرح های بیابان زدایی
ًبم دستگبُ اخشایی :سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیسداری کشور

ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست خْبد وطبٍسصی
ضشح خذهت

 -4هطخصبت خذهت

ًَع خذهت

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب :حفظ هٌبثغ

خذهبتی است وِ ثِ هٌظَس ثیبثبى صدایی ٍ تثجیت ضي ّبی سٍاى ،وٌتشل وبًَى ّبی ثحشاًی گشد ٍ غجبس ٍ فشسبیص
ثبدی ٍ ثْجَد هؼیطت خَاهغ هحلی صَست هی گیشد.
خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
هشاٍریي ٍ پیواًکاراى تعاًٍی ّا ٍ تشکل ّای
خذهت ثِ وست ٍ وبس ()G2B
هردهی ًاظریي ًظام هٌْدسی کشاٍرزی،
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G
دستگاّْای دٍلتی ،هجریاى ٍ بْرُ برداراى هراکس
ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد).

پژٍّشی ٍ تحقیقاتی
تصذی گشی
ضْشی
 استبًی
هبلیبت  وست ٍ
تبهیي اختوبػی

حبوویتی ٍ حوبیتی
هٌغمِ ای
هلی
سالهت
آهَصش
تَلذ

 ضْشستبًی
ثجت هبلىیت

وبس

عجیؼی ٍ آثخیضداسی

تبسیسبت ضْشی

اصدٍاج

ثیوِ

ثبصًطستگی

هذاسن ٍ گَاّیٌبهِّب

سبیش
ٍفبت

ًحَُ آغبص خذهت
هذاسن الصم ثشای اًدبم
خذهت

تمبضبی گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهبًی هطخص
سبیش... :
تطخیص دستگبُ
افشاد حمَلی  :ثبت شرکت،هدارک هَسسیي شرکت  ،اساسٌاهِ شرکت،آخریي تغییرات رٍزًاهِ رسوی
سخذاد سٍیذادی هطخص

افراد حقیقی  :شٌاسٌاهِ ،کارت هلی ،کارت پایاى خدهت یا هعافیت دائن

ستجِ ٍ صالحیت اص سبصهبى ًظبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی یب سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی وطَس،
دسخَاست
لَاًیي ٍ همشسات ثبالدستی
آهبس تؼذاد خذهت گیشًذگبى

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

تَاتش
تؼذاد ثبس هشاخؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

هبُ

فصل  سبل( دس  230وبًَى فشسبیص ثبدی وطَس)

ّ 75ضاس ّىتبس خذهت گیشًذگبى :
سبالًِ
فصل
هبُ
یه ثبس دس:
یىجبس ثشای
اسائِ هذاسن ٍ دسخَاست ،دسیبفت لشاسداد
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًىی
هجلغ(هجبلغ)
استبًی
ثْشُ هبلىبًِ

 سبل
پشداخت ثصَست الىتشًٍیه

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الىتشًٍیىی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى
ًذاسد
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى:
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ وبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
الىتشًٍیىی
اسسبل پستی
پست الىتشًٍیه
پیبم وَتبُ
تلفي گَیب یب هشوض توبس
سبیش(ثبروشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سسبًی خذهت

 -5خضییبت خذهت

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

سدیف اػتجبسی عشح خبهغ ثیبثبى صدایی40157001
عشح ثیبثبى صدایی سیستبى 40157003

غیشالىتشًٍیىی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

غیشالىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ وبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم وَتبُ

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیب یب هشوض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبروشًحَُ دستشسی)
خْت احشاص اصبلت فشد
خْت احشاص اصبلت هذسن
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش :دسیبفت لشاسداد
فیلذّبی هَسدتجبدل

هشاخؼِ ثِ دستگبُ:
هلی
استبًی
ضْشستبًی
استؼالم
استؼالم الىتشًٍیىی
غیش
الىتشًٍیىی

ثشخظ
online
سبصهبى حفظ ًجبتبت
هؼبًٍت آة ٍ خبن
سبصهبى تبت

-8استجبط خذهت
ثب سبیش
دستگبّْبی
دیگش

ًبم دستگبُ دیگش

آفبت ٍ اهشاض گیبّی
سبهبًِ تحت فطبس
آهَصش ٍ تشٍیح ،خلت هطبسوت هشدهی
ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

استؼالم الىتشًٍیىی اگش استؼالم غیشالىتشًٍیىی
هجلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
ثشخظ
online
دستِای
()Batch

 -7استجبط خذهت ثب سبیش سبهبًِ ّب
(ثبًىْبی اعالػبتی) دس دستگبُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاخؼِ
حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ
یب استجبط ثب دیگش
دستگبُ ّب )

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاخؼِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

دستِای
()Batch

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاخؼِ حضَسی

روش ضشٍست هشاخؼِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

هشاخؼِ ثِ دستگبُ:
خْت احشاص اصبلت فشد
هلی
خْت احشاص اصبلت هذسن
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش :سٍ دس سٍ (دس صَست هشاخؼِ ٍ ضْشستبًی
عشح تشٍیدی )ضٌبسبیی پیطشٍ ٍ
داٍعلت هحلی
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ وبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الىتشًٍیه
پیبم وَتبُ
تلفي گَیب یب هشوض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبروشًحَُ دستشسی)
هشاخؼِ ثِ دستگبُ:
 خْت احشاص اصبلت فشد
هلی
 خْت احشاص اصبلت هذسن
استبًی
ً جَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش (ثبروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

صٌذٍق حوبیت اص تَسؼِ
سشهبیِ گزاسی دس ثخص
وطبٍسصی
ثبًه وطبٍسصی
ٍزارت ًفت
ٍزارت ًیرٍ

 -9ػٌبٍیي فشایٌذّبی
خذهت

ٍصاست ساُ ٍ ضْشسبصی

تسْیالت

تسْیالت
هبلچ ًفتی ٍ سْن
هطبسوت
سْن هطبسوت
سْن هطبسوت

 -1پشٍطُ ّبی هذیشیت هٌبعك ثیبثبًی
-2پشٍطُ ّبی هذیشیت وبًَى ّبی ثحشاًی فشسبیص ثبدی ٍ گشد ٍ غجبس
-3پشٍطُ ّبی هذیشیت خٌگل ّبی دست وبضت هٌبعك ثیبثبًی
 -4پشٍطُ ّبی هطبسوتی ثب ًْبدّبی ثیي الوللی (تشسیت وشثي ٍ )...
 -5پشٍطُ ّبی هطبسوتی ثب خَاهغ هحلی
الذام هلی همبثلِ ثب ثیبثبى صدایی ٍ وبّص اثشات خطىسبلی

-

دستگبُ
هشاخؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاخؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاخؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاخؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاخؼِ وٌٌذُ
دستگبُ
هشاخؼِ وٌٌذُ

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:
هحسي ػجذالحسیٌی
آلبی خؼفشی
خبًن سؼیذػصش
ػلی اهبهی صادُ
سیذهْذی ضفیؼی لصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
22488565
23563512
23563323
81362032
81363285
81363282

پست الىتشًٍیه:
Abdolhoseini-mohsen@yahoo.com

a-ahssanpour@yahoo.com
disfan68@yahoo.com
tahavol.ifro@gmail.com

m.ghasr@agri-jahad.org

f.taherirad@yahoo.com

ٍاحذ هشثَط:
وبسضٌبس هسئَل آثخیضداسی -دفتش اهَس ثیبثبى
هؼبٍى ًَسبصی سبصهبى خٌگل
رئیس گرٍُ بْبَد هدیریت ٍ فرآیٌدّا سبصهبى خٌگل
هذیش اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

وبسضٌبس هسئَل اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب
وبسضٌبس اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

فشم شماسه دو
نوع فشآینذ
سدیف

1

عنوان دستگاه استعالم
شونذه

فشآینذ مجوص

مواسد استعالم

سایش

با رکش نام **

***

مذاسک موسد
نیاص

مذت اعتباس

هضینه
(سیال)

صمان انجام
کاس
(سوص /ساعت)

توضیحات
الکتشونیکی

غیش الکتشونیکی

صنذوق حمایت اص توسعه
سشمایه گزاسی دس بخش

تسهیالت

معشفی نامه

ساالنه

-

 1ماه

غیشالکتشونیکی

2

باًک عاهل

تسهیالت

معشفی نامه

ساالنه

-

 1ماه

غیشالکتشونیکی

3

ٍزارت ًفت

هالچ ًفتی ٍ
سْن هشارکت

دسخواست

ساالنه

-

 1ماه

غیشالکتشونیکی

4

ٍزارت ًیرٍ

سْن هشارکت

موافقت نامه

ساالنه

-

 1ماه

غیشالکتشونیکی

5

ٍزارت راُ ٍ شْرسازی

سْن هشارکت

موافقت نامه

ساالنه

-

 1ماه

غیشالکتشونیکی

کشاوسصی

6
7
8

