ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت:تخصیص سْویِ سَخت
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13331184133

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد وشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هعاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ:صاست جْاد وشاٍسصی

 -4هشخصات خذهت

ششح خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

 تصذی گشی
حاوویتی
سٍستایی
شْشی
 استاًی
هٌغمِ ای
 هلی
هالیات وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
ٍفات سایش
هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
پشٍاًِ تْشُ تشداسی هعتثش -دسخَاست وتثی – تىویل فشم الف ساهاًِ تجاست آساى – هجَص جَجِ سیضی ٍ تشي
سثض جَجِ (اص واسخاًِ جَجِ وشی)
هصَتِ ستاد لاچاق واال ٍ اسص ٍ لاًَى ّذفوٌذساصی یاساًِّا

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

 خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

فصل

سال(ول ٍاحذّای هشغذاسی)

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 . . .تاس دس:

یىثاس تشای ّویشِ

شواسُ حساب (ّای) تاًىی

هثلغ(هثالغ)

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
 غیشالىتشًٍیىی
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
 هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

www.tejaratasan.com

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استعالم
استعالم الىتشًٍیىی
غیش
الىتشًٍیىی

ًام دستگاُ دیگش

ٍصاست ًفت

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

فشم الف ساهاًِ
تخصیص سَخت

استعالم الىتشًٍیىی اگش استعالم غیشالىتشًٍیىی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

دستگاُ
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

ًام ساهاًِ ّای دیگش


غیشالىتشًٍیىی

 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًىْای اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

 الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

 الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

دستِای
()Batch

 الىتشًٍیىی

 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

 هشاجعِ وٌٌذُ

 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ وٌٌذُ

-1
-2
-3
....

ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي35632227131:
3-

پست الىتشًٍیه:
info@kjagrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هعاًٍت تَلیذات دام

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻤﻴﻤﻪ 1

ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
 -1ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ :ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ DHI
 -3اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ

 -2ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ13021183101 :

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ:
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدر:
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ )ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬار( ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ) ﻣﺠﺮي(

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ
روﻳﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ:
ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﺎو ﺷﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد وﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺻﺎدر ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل داده ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )(G2C
 ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )(G2B
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ)(G2G
ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ
 ﻣﻠﻲ
آﻣﻮزش
ﺗﻮﻟﺪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه

 ﺗﺼﺪي ﮔﺮي
روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺷﻬﺮي
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺪارك و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ وﻓﺎت
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ازدواج
ﺑﻴﻤﻪ
رﺧﺪاد روﻳﺪادي ﻣﺸﺨﺺ
ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎﻳﺮ... :

ﻣﺎده  16ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري و ﻣﺎده  2ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري
 . . .ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در:

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

 -5ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ:

ﺗﻮاﺗﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري
ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ)رﻳﺎل( ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

 ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ

 . . .ﺑﺎر در:

ﻣﺒﻠﻎ)ﻣﺒﺎﻟﻎ(

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب )ﻫﺎي( ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

www.
ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن:
رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻮع اراﺋﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ

 -6ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

...
آدرس دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺖ در وﺑﮕﺎه در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري

در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺪﻣﺖ
)ﻓﺮاﻳﻨﺪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ (
درﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎﻳﺮ:
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

8
ار

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﻣﻠﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻌﻼم
اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺑﺮﺧﻂ
online

 -7ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ
)ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( در دﺳﺘﮕﺎه

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه

ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي

ﻣﺒﻠﻎ

دﺳﺘﻪاي
)(Batch

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
اﻳﻨﺘﺮاﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ( ERP
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﺳﺎﻳﺮ )ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

دﻳﮕﺮ

ﺑﺮﺧﻂ
online
دﺳﺘﻪاي
)(Batch

ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

)درﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ(

دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه
دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه
دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

 -9ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺪارد

-1
-2

-3
....
 -10ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻼم ﺗﻮﺳﻂ:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط:

بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت:حوایت اص تْیٌِ ساصی هصشف سَخت دس ٍاحذّای هشغذاسی

 -2شٌاسِ خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هعاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ:صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

تاصگشت  25دسصذ ّضیٌِ اًجام شذُ دس ساستای تْیٌِ ساصی هصشف سَخت دس ٍاحذّای هشغذاسی

ًَع خذهت

 خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

حاکویتی
هلی
آهَصش
تَلذ
تاسیسات شْشی
 تقاضای گیشًذُ
خذهت
تشخیص دستگاُ

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13331184134

هشغذاساى هتقاضی تْیٌِ ساصی

 تصذی گشی
سٍستایی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
هالیات کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :

قاًَى ّذفوٌذی یاساًِ ّا
 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 یکثاس تشای ّویشِ

 . . .تاس دس:

هثلغ(هثالغ)

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استعالم الکتشًٍیکی استعالم غیش
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی


غیشالکتشًٍیکی
الکتشًٍیکی

8
اس
ت
تا
ط

خ
د
ه
ت

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی

تا
س
ا
ی
س
د
س
ت
گ
ا
ّ
ّ
ا
ی

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

د
ی
گ
س


غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

تشکلْای هشتَعِ
(صیشهجوَعِ کجاست؟
داخلی ًیست آیا)

تشخظ
online
دستِای
()Batch

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

فشم اًجام کاس

است ،استعالم تَسظ:

 دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

-1
-2

-3
....
ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي35632227131:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هعاًٍت تَلیذات دام

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻤﻴﻤﻪ 1

ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
 -1ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ :آﻣﻮزش و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ:
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدر :وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي
ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ

اﻧﺠﺎم ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزآﻣﻮزي و
آﻣﻮزشﻫﺎي ادواري ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و اﺻﻮل و ﻧﻜﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )(G2C
 ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )(G2B
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ)(G2G

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ
روﻳﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ:

 ﺗﺼﺪي ﮔﺮي
ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ
روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺷﻬﺮي
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
 ﻣﻠﻲ
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻼﻣﺖ
آﻣﻮزش
ﺗﻮﻟﺪ
ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺪارك و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ وﻓﺎت
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ازدواج
ﺑﻴﻤﻪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي
رﺧﺪاد روﻳﺪادي ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎﻳﺮ... :
 ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
ﻛﺎرت ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

 -3اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ

 -2ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ13021184100 :

ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري

آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

 . . .ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در:

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

 -5ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ:

ﺗﻮاﺗﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري
ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ)رﻳﺎل( ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣﺒﻠﻎ)ﻣﺒﺎﻟﻎ(

 . . .ﺑﺎر در:

ﻣﺎه

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب )ﻫﺎي( ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

 -6ﻧﺤﻮه
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ

...
آدر س دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺖ در وﺑﮕﺎه در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن
ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن:
ﻧﻮع اراﺋﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺪﻣﺖ

www.
رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺪﻣﺖ

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺪﻣﺖ
)ﻓﺮاﻳﻨﺪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ (

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

7
ار

درﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎﻳﺮ:
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮردﺗﺒﺎدل
ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
اﻳﻨﺘﺮاﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ( ERP
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﺳﺎﻳﺮ )ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﻣﻠﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻌﻼم
اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

-8ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ
 -9ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﺑﺮﺧﻂ
online
دﺳﺘﻪاي
)(Batch

اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺒﻠﻎ
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻼم ﺗﻮﺳﻂ:
)درﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ(
دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه
دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه
دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

ﻧﺪارد

-1
-2

-3
....
 -10ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

دﺳﺘﻪاي
)(Batch

ﺑﺮﺧﻂ
online
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
دﻳﮕﺮ

ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي
ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

ﺗﻠﻔﻦ:

ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط:

بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هؼاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ:صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

سیاستگزاسی – تٌظین دستَسالؼول ٍ تؼییي سْویِ جْت تَصیغ ًْادُ ّای داهی اص جولِ سثَس  ،تلَک خَساک آهادُ
دام ٍ جَش شیشیي ٍ ًظاست تش تَصیغ
داهذاساى
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

 تصذی گشی
 حاکویتی
سٍستایی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
 هلی
هالیات کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
هذاسک شٌاسایی – پشٍاًِ تْشُ تشداسی ٍ ظشفیت دام هَجَد

ًَع خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

 -5جضییات خذهت

13321184135

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت:حوایت فٌی ٍ هالی ٍ تؼییي سْویِ تشخی اص اقالم ًْادُ ّا
ٍ خَساک دام ٍ عیَس

 -2شٌاسِ خذهت

هصَتات ستاد تٌظین تاصاس
 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویشِ
یک تاس
هثلغ(هثالغ)

یک تاس دس  :هاُ
شواسُ حساب (ّای) تاًکی

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

سساًِ استثاعی خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )


غیشالکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
 جْت احشاص اصالت فشد
 جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
 استاًی
 شْشستاًی
استؼالم غیش
استؼالم الکتشًٍیکی
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

8
اس
ت
تا
ط

خ
د
ه
ت

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ

فیلذّای هَسدتثادل

هثلغ

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی است،

تا
س
ا
ی
س
د
س
ت
گ
ا
ّ
ّ
ا
ی

 -7استثاط خذهت تا سایش
ساهاًِ ّا (تاًکْای
اعالػاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

دسیافت سْویِ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

د
ی
گ
س


غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

تشخظ
online
دستِای
()Batch

ّای دستگاُ
دیگش
ششکت هادستخصصی
تاصسگاًی دٍلتی ایشاى

(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
اػالم آهاس هاّیاًِ گٌذم ٍ
شکایتٌاهِ ّای استاًی ػذم
تحَیل سثَس تَسظ کاسخاًِ
ًظاست تش سْویِّا ٍ تَصیغ
سثَس
صذٍس حَالِ دسیافت سثَس

ساصهاى حوایت اص هصشف
کٌٌذگاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى
تشکلْای داهی (داخلی
است؟)
-1
-2

استؼالم تَسظ:

 دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
 هشاجؼِ کٌٌذُ

-3
....
ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
هشاجؼِ داهذاستِ هذیشیت جْاد شْشستاى

دسیافت هؼشفیٌاهِ ٍ اػالم سْویِ

هشاجؼِ تِ تشکل هشتَعِ

صذٍس حَالِ

ًظاست ساصهاى حوایت هصشف کٌٌذگاى ٍ تَلیذ کٌٌذگاى
ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

هشاجؼِ تِ کاسخاًِ آسد ٍ دسیافت سْویِ سثَس

تلفي35632227131:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هؼاًٍت تَلیذات دام

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻤﻴﻤﻪ 1

ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
 -1ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ :ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه دام واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰرگ
 -3اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدر :وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي
ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه دام واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰرگ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ان ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻌﻼم اﺳﺘﺎن
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )(G2C
 ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )(G2B
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ)(G2G
ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺪﻣﺖ

 -2ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ13021184101 :

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ
روﻳﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ:
ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ
 ﻣﻠﻲ
آﻣﻮزش
ﺗﻮﻟﺪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه دام

 ﺗﺼﺪي ﮔﺮي
روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺷﻬﺮي
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺪارك و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ وﻓﺎت
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ازدواج
ﺑﻴﻤﻪ
رﺧﺪاد روﻳﺪادي ﻣﺸﺨﺺ
ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎﻳﺮ... :

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 . . .ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در:

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

 -5ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ:

ﺗﻮاﺗﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري
ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ)رﻳﺎل( ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

 ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ

 . . .ﺑﺎر در:
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب )ﻫﺎي( ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﻣﺒﻠﻎ)ﻣﺒﺎﻟﻎ(

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

...
آدرس دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺖ در وﺑﮕﺎه در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن:
رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻮع اراﺋﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
 اﺳﺘﺎﻧﻲ
 ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

 -6ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

www.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺪﻣﺖ
)ﻓﺮاﻳﻨﺪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ (
درﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎﻳﺮ:
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
دﻳﮕﺮ

ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي
ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

ﻧﺪارد

اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺒﻠﻎ
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻼم ﺗﻮﺳﻂ:
)درﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ(
ﺑﺮﺧﻂ
online
دﺳﺘﻪاي
)(Batch

-8ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
 ﻣﻠﻲ
 اﺳﺘﺎﻧﻲ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻌﻼم
اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺑﺮﺧﻂ
online

 -7ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ
)ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( در دﺳﺘﮕﺎه

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
 ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
 ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
اﻳﻨﺘﺮاﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ( ERP
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﺳﺎﻳﺮ )ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

دﺳﺘﻪاي
)(Batch

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه
دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه
دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

 -9ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ
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-3
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 -10ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط:

بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت:خذهات حوایتی صًثَس عسل

 -4هشخظات خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هعاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ:صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

تَصیع تشخی هحظَالت هَسد ًیاص صًثَسداساى اص جولِ شکش

ًَع خذهت

 خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت

حاکویتی
 هلی
آهَصش
تَلذ
تاسیسات شْشی
تقاضای گیشًذُ خذهت
تشخیض دستگاُ

صًثَسداساى

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13321184136

 تظذی گشی
سٍستایی
 شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
هالیات کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
سخذاد سٍیذادی هشخض
فشاسسیذى صهاًی هشخض
سایش... :

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

ٍظایف ساصهاًی دس خظَص تَلیذ عسل دس فظَل سشد سال

آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

سال

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فظل

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویشِ
هثلغ(هثالغ)
تَسظ اتحادیِ تعییي هی گشدد

. . .یک تاس دس:

هاُ

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

فظل

 سال

پشداخت تظَست الکتشًٍیک

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس طَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

ً -6حَُ
دستشسی تِ
خذهت

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس طَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

www.
سساًِ استثاعی خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

غیشالکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

7
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ًام ساهاًِ ّای دیگش

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اطالت فشد
جْت احشاص اطالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استعالم الکتشًٍیکی استعالم غیش

تا
س
ا
ی
س
س
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ا
ً
ُ
ّ
ا
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ً
ک
ّ
ا
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غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
هلی
جْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اطالت فشد
هلی
جْت احشاص اطالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

ا
ع
ال
ع
ا

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسطَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش
 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

اتحادیِ سشاسشی
صًثَسداساى ایشاى صهیي

دستِای
()Batch

تشخظ
online
ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

الکتشًٍیکی

سْویِ شکش
تشاساس تعذاد
کٌذٍ

دستگاُ
 هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

-1
-2

-3
....
ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي35632227131:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هعاًٍت تَلیذات دام

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻤﻴﻤﻪ 1

ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
 -1ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ :ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات داﻣﭙﺮوري وارداﺗﻲ
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ:
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدر:وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي
ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ

ﺗﺠﻬﻴﺰات داﻣﭙﺮوري و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي وارداﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮدد.
واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )(G2C
 ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )(G2B
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ)(G2G

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ
روﻳﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ:

 ﺗﺼﺪي ﮔﺮي
ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ
روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺷﻬﺮي
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
 ﻣﻠﻲ
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻼﻣﺖ
آﻣﻮزش
ﺗﻮﻟﺪ
ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺪارك و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ وﻓﺎت
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ازدواج
ﺑﻴﻤﻪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي
رﺧﺪاد روﻳﺪادي ﻣﺸﺨﺺ
ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺎﻳﺮ... :
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
ﻛﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ – ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ – ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎي واردات ﻛﺎﻻ

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

 -3اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ

 -2ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ13021184102 :

ﺑﻨﺪ غ ﻣﺎده  119ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻤﺮك ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
 . . .ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در:

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

 -5ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ:

ﺗﻮاﺗﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري
ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ)رﻳﺎل( ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

 ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣﺒﻠﻎ)ﻣﺒﺎﻟﻎ(

 . . .ﺑﺎر در:
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب )ﻫﺎي( ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

www.
ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن:
رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻮع اراﺋﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ

 -6ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

...
آدرس دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺖ در وﺑﮕﺎه در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري

در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺪﻣﺖ
)ﻓﺮاﻳﻨﺪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ (
درﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

 -7ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ
)ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( در دﺳﺘﮕﺎه
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اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎﻳﺮ:
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﻣﻠﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻌﻼم
اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺑﺮﺧﻂ
online

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

دﻓﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه

دﺳﺘﻪاي
)(Batch

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
اﻳﻨﺘﺮاﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ( ERP
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﺳﺎﻳﺮ )ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ

ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي

ﻣﺒﻠﻎ

اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

دﻳﮕﺮ

وزارت ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت
وزارت ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ) ﮔﻤﺮك(

ﺑﺮﺧﻂ
online
دﺳﺘﻪاي
)(Batch

ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

)درﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ(

اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻼم ﺗﻮﺳﻂ:

 دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

اﺳﺘﻌﻼم ﻋﺪم
ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ
ﺻﺪور ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ

دﺳﺘﮕﺎه
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

 -9ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

-1
-2

-3
....
 -10ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط:

بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت :ساهاًذّی داهذاسی ّای سٍستایی ،عشایشی ٍ غیش صٌعتی

 -2شٌاسِ خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هعاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی -هعاًٍت اهَس دام ،ساصهاى شیالت ایشاى
ششح خذهت

اجشای عولیات تْساصی ٍ ًَساصی اهاکي داهی سٍستایی

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاکویتی
 شْشستاًی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
 هلی
هالیات  کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :
تشخیص دستگاُ

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

بْرُ برداراى (دارًذگاى هَافقت اصَلی ،هجَز
تاسیس ٍاحذّا ،پرٍاًِ بْرُ برداری ،هجَز تَسعِ)

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13021182100

افراد حقیقی  :شٌاسٌاهِ ،کارت هلی ،کارت پایاى خذهت یا هعافیت دائن (عکس -تصَیر آخریي هذرک تحصیلی)
افراد حقوقی  :ثبت شرکت ،هذارک هَسسیي شرکت ،اساسٌاهِ شرکت (جْت هتقاضیاى حقَقی) ،آگْی تاسیس
یا آخریي تغییرات
هعرفی ًاهِ از شَرای رٍستا (دّیاریْا) – تکویل فرم شٌاسٌاهِ بْرُ برداراى – کرٍکی داهذاری

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى
 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

قاًَى ًظام جاهع داهپرٍری کشَر ( تبصرُ  4هادُ  5قاًَى)  -دستَرالعول اجرایی بْسازی ٍ ًَسازی اهاکي
داهی رٍستایی

فصل

سال

خذهت گیشًذگاى دس :هاُ
 2-1هاُ
سال
فصل
هاُ
تاس دس:
یکثاس تشای ّویشِ (پس اص  10سال قاتل توذیذ)
 2-3تاس تشای صذٍس هجَص
پشداخت تصَست الکتشًٍیک
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
-

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى تصَست استاًی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

غیشالکتشًٍیکی

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :دسیافت پشٍاًِ  /هجَص
استعالم الکتشًٍیکی استعالم غیش
فیلذّای هَسدتثادل
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

ساصهاى داهپضشکی

8
اس
ت
تا
ط

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

خ
د
ه
ت

ًام دستگاُ دیگش

هجَص تْذاشتی تْساصی ٍ ًَساصی اهاکي
فیلذّای

هثلغ




استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی

تا
س
ا
ی
س
د
س
ت
گ
ا
ّ
ّ
ا
ی

 -7استثاط خذهت تا سایش
ساهاًِ ّا (تاًکْای
اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :هوکي است هتقاضی تِ
ایٌتشًت دستشسی ًذاشتِ تاشذ ٍ
حضَسا کسة اعالع ًوایذ
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى( :پایلَت استاى کشهاًشاُ)
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ) ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

د
ی
گ
س

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
 شْشستاًی

محیط زیست
بنیاد مسکن
وزارت بهداشت

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

دهیاریها

تشخظ
online
دستِای
()Batch

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

است ،استعالم تَسظ:

استعالم عذم هغایشت تا
ضَاتظ صیست هحیغی

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ٍضعیت تسْیالت
تْساصی ٍ ًَساصی ٍ
ساتقِ دسیافت آى
هجَص تْذاشتی
هحصَالت

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

اعالعات ٍ هشخصات
تْشُتشداساى هتقاضی ٍ
هجَصّایشاى

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

شزوع

طراحی ٍ استقرار ساهاًِ شٌاسٌاهِ بْرُ برداراى
بخش کشاٍرزی
ٍزارت جْاد کشاٍرزی
تکویل اطالعات هربَط بِ داهذاری ّا در ساهاًِ
هالکیي داهذاری ّای رٍستایی عشایری غیرصٌعتی
شٌاسایی ٍ راستی آزهایی ٍاحذّای داهذاری
هعاًٍت اهَر دام /سازهاى جْاد کشاٍرزی استاى/
هذیریت جْاد کشاٍرزی شْرستاى
اًجام اقذاهات هربَط بِ ساهاًذّی ٍاحذّای
داهذاری
هعاًٍت اهَر دام /سازهاى جْاد کشاٍرزی استاى/
هذیریت جْاد کشاٍرزی شْرستاى /هالکیي
داهذاری

هبساسی
نوساسی
دامی

توسعه
هبداشتیو
درمانی

و
اماکن

خدمات

ارتقا
کمیو
کیفی
فزآورده
های دامی

توسعه کمی و
کیفی
فزآورده
های دامی

آموسش و تزویج

توسعه
مدیزیت
و خدمات محایتی

هببود تغذیه
اصالح نژاد
و

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي05632227101:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هعاًٍت تَلیذات دام

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت :صذٍس شٌاسٌاهِ صًثَسداسی
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13321182131

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی -هعاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

 -4هشخصات خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاکویتی
 شْشستاًی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
 هلی
هالیات  کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :
تشخیص دستگاُ
زنبورداران

افراد حقیقی  :شناسناهه ،کارت هلی ،کارت پایان خدهت یا هعافیت دائن (عکس -تصویر آخرین هدرک تحصیلی)
درخواست کتبی هتقاضی – مدرک تحصیلی مرتبط و یا قبىلی در آزمىن علمی زنبىرداری تىسط مدیریت
جهاد شهرستان – عضىیت در نمایندگی های اتحادیه زنبىرداران

شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و هاده  41قانون نظام جاهع داهپروری ( در ارتباط با
کوچ)
خذهت گیشًذگاى دس :هاُ

فصل

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویشِ

هاُ

تاس دس:

فصل

سال

ارائه درخواست کتبی و هدارک هراجعه جهت آزهون حسب هورد

هثلغ(هثالغ)
ًذاسد

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

به صورت استانی
توسط اتحادیه دریافت هی
گردد.
-

ً -6حَُ
دستشسی تِ
خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى تصَست استاًی
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت

سساًِ استثاعی خذهت

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الکتشًٍیکی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )


غیشالکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

7
اس
ت
تا
ط

خ
د
ه
ت

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :دسیافت شٌاسٌاهِ ٍ ثثت
اعالعات
استعالم الکتشًٍیکی استعالم غیش
فیلذّای هَسدتثادل

تا
س
ا
ی
س
س
اه
ا
ً
ُ
ّ
ا
(
تا
ً
ک
ّ
ا
ی

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ا
ع
ال
ع

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش :هوکي است هتقاضی تِ
ایٌتشًت دستشسی ًذاشتِ تاشذ ٍ
حضَسا کسة اعالع ًوایذ
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى( :پایلَت استاى کشهاًشاُ)
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ) ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

تشخظ
online

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش




هشاجعِ کٌٌذُ

ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
} { EMBED PBrush } { EMBED PBrush

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي3-35632227131:

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هعاًٍت تَلیذات داهی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت

 -1عٌَاى خذهت :صذٍس شٌاسِ ٍ شٌاسٌاهِ دام
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13021182102

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هعاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی -هعاًٍت اهَس دام
ششح خذهت

 -4هشخصات خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاکویتی
 شْشستاًی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
 هلی
هالیات  کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :
تشخیص دستگاُ
بهره برداران (داهذاساى)

افراد حقیقی  :شناسناهه ،کارت هلی ،کارت پایان خدهت یا هعافیت دائن (عکس -تصویر آخرین هدرک
تحصیلی)
افراد حقوقی  :ثبت شرکت ،هدارک هوسسین شرکت ،اساسناهه شرکت (جهت هتقاضیان حقوقی) ،آگهی
تاسیس یا آخرین تغییرات
درخواست کتبی هتقاضی – ارائه اطالعات شجره ای دام توسط هتقاضی

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

هاده  01قانون نظام جاهع داهپروری
خذهت گیشًذگاى دس :هاُ

فصل

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویشِ

تاس دس:

هاُ

فصل

سال

با یک بار هراجعه کلیه خدهات انجام هی شود.
هثلغ(هثالغ)
ًذاسد

شواسُ حساب (ّای) تاًکی
ًذاسد
-

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى تصَست استاًی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )


غیشالکتشًٍیکی

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

 الکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :دسیافت پشٍاًِ  /هجَص
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الکتشًٍیکی
رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

 الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

تشخظ
online

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش :هوکي است هتقاضی تِ
ایٌتشًت دستشسی ًذاشتِ تاشذ ٍ
حضَسا کسة اعالع ًوایذ
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى( :پایلَت استاى کشهاًشاُ)
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ) ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
 شْشستاًی




 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

تشخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
} { EMBED PBrush

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي3-05632227101:

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
ٍاحذ تشًاهِ سیضی هعاًٍت تَلیذات داهی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هعاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت
ًَع خذهت

 -4هشخصات خذهت

13021182103

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت

سیاستگزاسی کلیِ هجَصّا ٍ پشٍاًِ ّایی است کِ تشای فعالیت ٍاحذّای داهپشٍی صٌعتی ٍ ًیوِ صٌعتی تَسظ
ساصهاى ًظام هٌْذسی کشاٍسصی استاًْا اًجام هی پزیشد
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
ثْطُ ثطزاضاى (هتقبضیبى جسیس ،زاضًسگبى هَافقت
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
اغَلی ،هجَظ تبسیس ٍاحسّب ،پطٍاًِ ثْطُ
 خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای
ثطزاضی)،
دٍلتی()G2G
تصذی گشی
حاکویتی
 شْشستاًی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
 هلی
هالیات  کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :
تشخیص دستگاُ
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت :صذٍس هجَصّا ٍ پشٍاًِ ّای داهپشٍسی صٌعتی ٍ ًیوِ
صٌعتی( ،هَافقت اصَلی ،پشٍاًِ تاسیس ،پشٍاًِ تْشُ تشداسی)

 -2شٌاسِ خذهت

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت

افراد حقیقی  :ضٌبسٌبهِ ،کبضت هلی ،کبضت پبیبى ذسهت یب هعبفیت زائن (عکس -تػَیط آذطیي هسضک
تحػیلی)
افراد حقوقی  :ثجت ضطکت ،هساضک هَسسیي ضطکت ،اسبسٌبهِ ضطکت (جْت هتقبضیبى حقَقی) ،آگْی
تبسیس یب آذطیي تغییطات
موافقت اصولی  :تػَیط ضٌبسٌبهِ ،تػَیط کبضت هلی،کبضت پبیبى ذسهت 2،قغعِ عکس ،تػَیط ثجت
ضطکت،تػَیط آگْی ضٍظًبهِ ضسوی ،تػَیط اسبسٌبهِ ،تکویل ٍ اضایِ فطم تقبضبی غسٍض هَافقت اغَلی تَسظ
هتقبضی ً -قطِ هحل هَضز ًظط ثطای اجطای عطح هوَْض ثِ هْط هٌْسس ًبظط
تمدید موافقت اصولی  :هَافقت اغَلی غبزضُ قجلی ،پطٍاًِ ثْساضتی
تاسیس  :اغل هَافقت اغَلی -پطٍاًِ ثْساضتی تبسیس غبزضُ اظ سبظهبى ًظبم زاهپعضکی -تکویل ٍ اضائِ فطم
تقبضبی غسٍض پطٍاًِ تبسیس تَسظ هتقبضی  -پبسد استعالم اظ زستگبُ ّبی اجطایی عجق هبزُ ً - 11قطِ
هَقعیت ظهیي ٍ هحل اجطای پطٍغُ -هساضک هطثَط ثِ هبلکیت ظهیي -اضائِ عطح تَجیْی ٍ فٌی
تمدید تاسیس  :زضذَاست کتجی هتقبضی ثب شکط زالیل عسم پیطرطفت – اغرل هجرَظ تیسریس ،هجرَظ هعتجرط
ثْساضتی ٍ توسیس استعالهبتی کِ تبضید آًْب سپطی ضسُ است .
تمدید پروانه بهره برداری  :اضائِ زضذَاست کتجی،اغل پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی قجلی یب توسیس ضسُ ،پطٍاًِ ثْساضتی
هعتجط سبظهبى ًظبم زاهپعضکی
بهره برداری  :اغل هَافقت اغَلی ٍ پطٍاًِ تبسیس -فطم تقبضبی غسٍض پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی تکویل ضسُ تَسظ
هتقبضی -فطم تکویل ضسُ تَسظ هٌْسس ًبظط فٌی هجٌی ثط اتوبم عولیبت سبذتوبًی ٍ ًػت تبسیسبت ٍ
تجْیعات -فطم تکویل ضسُ پبیبى کبض سبذتوبى -اغل پطٍاًِ ّبی ثْساضتی هَافقتْبی اغَلی ٍ ثْطُ ثطزاضی-
هعطفی هسئَل فٌی تَلیس،اغل پطٍاًِ ثْساضتی هَافقت اغَلی ٍ ثْطُ ثطزاضی
توسعه  :زضذَاست کتجی  ،گعاضش ثبظزیس فٌی ٍ ثْساضتی سبظهبى ًظبم هٌْسسی کطبٍضظی ٍ زاهپعضکی
هَافقت سبظهبًْبی ًظبم هٌْسسی کطبٍضظی ٍ زاهپعضکی
تمدید توسعه  :هجَظ تَسعِ قجلی – استعالهبتی کِ ظهبًطبى سپطی ضسُ است .پطٍاًِ هعتجط ثْطُ ثطزاضی ٍ
ثْساضتی – (استعالهبت هطحلِ تیسیس حست هَضز ) ٍ :احسّبی استبًی ٍ یب ضْطستبًی سبظهبى ًظبم
زاهپعضکی -ازاضُ کل هحیظ ظیست استبى ٍ یب ضْطستبى -ضطکت آة هٌغقِ ای استبى ٍ یب ضْطستبى -ضطکت
تَظیع ًیطٍی ثطق استبى ٍ یب ضْطستبى -ازاضُ کل هٌبثع عجیعی ٍ آثریعزاضی استبى ٍ یب ضْطستبى  -هسیطیت
اهَض اضاضی استبى ٍ یب ضْطستبى -سبظهبى هیطاث فطٌّگی ٍ گطزضگطی استبى ٍ یب ضْطستبى
انتقال مجوز تاسیس  :زضذَاست کتجی  -اًتقبل پطٍاًِ تبسیس ثِ غیط ٍ ،اًتقبل کلیِ اضاضی ،اهکبًبت،
تسْیالت ،تعْسات ٍ اذتیبضات ثِ عَض یکجب ثب ضعبیت هقطضات هطثَعِ ٍ کست اجبظُ اظ جْبز کطبٍضظی استبى -
اًتقبل پطٍاًِ تبسیس اظ ضرع حقیقی ثِ حقَقی(ضطکت) قجل اظ احساث ّطگًَِ اثٌیِ ٍ تبسیسبت ثب ضعبیت
ضَاثظ هطثَعِ هططٍط ثط اضائِ ٍکبلتٌبهِ قبًًَی اظ سَی سبیط ضطکبء هجٌی ثط تغییط ًبم غبحت پطٍاًِ ثِ ًبم ّط
یک اظ ضطکبء ثالهبًع هی ثبضس.اًتقبل تعْسات هحضطی ثِ ذطیساض
پیططفت حساقل 00زضغس عطح اعن اظ سبذتوبى ٍ تبسیسبت کِ ثِ تبئیس ٍاحسّبی استبًی یب ضْطستبًی سبظهبى
ًظبم هٌْسسی ضسیسُ ٍاذص هجَظ الظم اظ سبظهبى جْبزکطبٍضظی استبى گَاّی عسم ثسّی اًتقبل زٌّسُ ثِ ثبًک
ٍ یب گَاّی ًقل ٍ اًتقبل تعْسات اظ ثبًک
ابطال  :زضذَاست کتجی ،گعاضش ضسوی ٍ هستٌس کبضضٌبسبى شیػالح هجٌی ثط عسم ضعبیت زستَضالعولْب،
استبًساضزّب ٍ سبیط ضَاثظ فٌی یب ثْساضتی  ،گعاضش ثبظزیس کبضضٌبس فٌی یب ثْساضتی هجٌی ثط عسم ضعبیت
ضَاثظ ٍ هقطضات فٌی یب ثْساضتی  ،احکبم قغعی هطاجع شیػالح قضبئی ،تیهیي اجتوبعی ،عسم ثسّی ثِ ثبًک
بهسازی و نوسازی  :زضذَاست کتجی هتقبضی ،استعالهبت هبزُ  11قبًَى ًظبم جبهع زاهپطٍضی حست هَضز ،
پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی ٍ پطٍاًِ ثْساضتی
تمدید بهسازی و نوسازی  :زضذَاست کتجی هتقبضی ،استعالهبت هبزُ  11قبًَى ًظبم جبهع زاهپطٍضی حست
هَضز  ،پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی ٍ پطٍاًِ ثْساضتی
تغییر کاربری  :زضذَاست کتجی  ،پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی قجلی ،پطٍاًِ ثْساضتی
بهداشتی  :هعطفی ًبهًِ ،قطِ هطرػبت ظهیي ،گعاضش ثبظزیس کبضضٌبس ثْساضتی

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

قبًَى ًظبم جبهع زاهپطٍضی کطَض، ،اثالغیِ ضوبضُ  020/313هَضخ ٍ 11/1/10ظیط جْبز کطبٍضظی زضذػَظ
زستَضالعول اجطایی تجػطُ ّبی  0 ٍ 3 ،2 ،1هبزُ  0قبًَى ًظبم جبهع زاهپطٍضی کطَض ٍ اغالحیِ آى ضوبضُ
 020/5110هَضخ 11/3/5

خذهت گیشًذگاى دس :هاُ

فصل

سال

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویشِ

هاُ

تاس دس:

فصل

شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلغ(هثالغ)
صذٍس هَافقت اصَلی ٍ تاسیس ٍ
صذٍس هَافقت اصَلی ٍ تاسیس ٍ
تْشُ تشداسی ٍ توذیذ تْشُ تشداسی ٍ تْشُ تشداسی ٍ توذیذ تْشُ تشداسی ٍ
هجَص تَسعِ ٍ توذیذ هجَص تَسعِ هجَص تَسعِ ٍ توذیذ هجَص تَسعِ
ٍ هجَص تْساصی ٍ ًَساصی ٍ توذیذ ٍ هجَص تْساصی ٍ ًَساصی ٍ توذیذ
تْساصی ٍ ًَساصی ٍ هجَص تغییش
تْساصی ٍ ًَساصی ٍ هجَص تغییش
کاستشی  :هغبثق تجػطُ  3هبز ُ 2کاستشی  :ضوبضُ حسبة ٍاضیع
تعطفِ ثِ غَضت استبًی اعالم
قبًَى افعایص ثْطُ ٍضی ثرص
کطبٍضظی ٍ هٌبثع عجیعی سبالًِ هی ضَز .اثالغیِ ضوبضُ
تَسظ ٍظیط جْبز کطبٍضظی اثالغ  020/23051هَضخ 13/3/21
ٍظیط جْبز کطبٍضظی
هی گطزز.
اثغبل ً :ساضز

سال
پشداخت تصَست الکتشًٍیک

-

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش :هوکي است هتقاضی تِ
ایٌتشًت دستشسی ًذاشتِ تاشذ ٍ
حضَسا کسة اعالع ًوایذ
رکش ضشٍست هشاجعِ
حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى تصَست استاًی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ یا
استثاط تا دیگش دستگاُ ّا
)
دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :دسیافت پشٍاًِ  /هجَص
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الکتشًٍیکی



ًام دستگاُ دیگش

ندارد

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش
دستگاّْای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى( :پایلَت استاى کشهاًشاُ)
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
 هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ) ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

 -1صذٍس ٍ توذیذ هَافقت اصَلی
 -2صذٍس ٍ توذیذ هجَص تاسیس
-3صذٍس ٍ توذیذ پشٍاًِ تْشُ تشداسی
 -4صذٍس ٍ توذیذ هجَص تَسعِ
 -5اًتقال هجَص تاسیس
 -6اتغال هَافقت اصَلی  ،هجَص تاسیس ٍ پشٍاًِ تْشُ تشداسی
 -7صذٍس ٍ توذیذ پشٍاًِ ّای تْذاشتی
 -8صذٍس هجَص تْساصی ٍ ًَساصی
 -9توذیذ هجَص تْساصی ٍ ًَساصی
 -10هجَص تغییش کاستشی

ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

نمودار فرآیند صدور موافقت اصولی دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

نمودار فرآیند صدور پروانه بهره برداری دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

نمودار فرآیند صدور مجوز تاسیس دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

نمودار فرآیند صدور مجوز توسعه دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی
شروع
ارائه درخواست به مدیریت شهرستان
متقاضی
بازدید مشترک از محل طرح
نظام مهندسی شهرستان و دامپسشکی
طرح و بررسی درخواست
نظام مهندسی شهرستان

خیر

آیا موافقت
میشود؟

اعالم به متقاضی

پایان

بلی

ارسال مدارک به نظام مهندسی شهرستان
نظام مهندسی شهرستان
طرح و بررسی درخواست
نظام مهندسی شهرستان

خیر

آیا موافقت
میشود؟

اعالم به متقاضی
پایان
از طریق مدیریت

بلی

شهرستان

ارائه پاسخ مثبت استعالمها به همراه طرح توجیهی نظام مهندسی شهرستان
متقاضی
صدور مجوز توسعه واحدهاي دام و طیور و ارسال آن به شهرستان
نظام مهندسی شهرستان
پایان

نمودار فرآیند تمدید صدور مجوز توسعه دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

انتقال مجوز تاسیس دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

شروع
ارائه درخواست نظام مهندسی شهرستان
متقاضی
دریافت و بررسی مدارک نقل و انتقال
نظام مهندسی شهرستان

خیر

آیا پیشرفت فیسیکی باالي
 %05است؟

اعالم به متقاضی

پایان

بلی

ارسال مدارک به مدیریت صدور مجوزها و پروانههاي استان
نظام مهندسی شهرستان
طرح و بررسی درخواست
نظام مهندسی شهرستان

آیا موافقت میشود؟

خیر

اعالم به متقاضی
پایان

از طریق نظام مهندسی
بلی

صدور مجوز انتقال
نظام مهندسی شهرستان
پایان

شهرستان
شهرستان

نمودار فرآیند ابطال مجوز تاسیس واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

فرآیند صدور مجوز بهسازی و نوسازی واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

فرآیند تمدید موافقت اصولی واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

فرآیند تمدید صدور مجوز بهسازی و نوسازی واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

فرآیند تمدید صدور مجوز تاسیس واحدهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
} { EMBED PBrush

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي05632227101:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هعاًٍت تَلیذات داهی

بسمٍ تؼالی

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت:هجَص ایجاد هشاوض تَلیذ هَادطًی

ضمیمٍ 1

 -2شٌاسِ خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد وشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هؼاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد وشاٍسصی

 -4هشخصات خذهت

ششح خذهت

صذٍس هَافمت اصَلی  ،پشٍاًِ تأسیس ٍ پشٍاًِ تْشُ تشداسی هشاوض تَلیذ هَاد طًی

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ وسة ٍ واس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

 تصذی گشی
حاوویتی
سٍستایی
شْشی
 استاًی
هٌغمِ ای
 هلی
هالیات وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواػی
سالهت
آهَصش
تَلذ
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسن
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
دسخَاست هتماضی – هذسن تجصیلی هشتثظ (لیساًس تِ تاال) -هذاسن هالىیت صهیي – دس صَست ٍجَد ششیه
یا تحت اهتیاص ششوت خاسجی تَدى اسائِ هذاسن احشاص صذق گفتاس
هادُ  16لاًَى ًظام جاهغ داهپشٍسی

ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13321182134

فصل

هتماضیاى احذاث هشاوض تَلیذ هَاد طًی

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 یىثاس تشای ّویشِ
هثلغ(هثالغ)

 . . .تاس دس:
شواسُ حساب (ّای) تاًىی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الىتشًٍیىی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
 جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسن
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
 هلی
استاًی
شْشستاًی
استؼالم الىتشًٍیىی استؼالم غیش
الىتشًٍیىی
تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی
پیام وَتاُ

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی


غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی


غیشالىتشًٍیىی
الىتشًٍیىی

8
اس
ت
تا
ط

خ
د
ه
ت

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استؼالم الىتشًٍیىی اگش استؼالم غیشالىتشًٍیىی

تا
س
ا
ی
س
د
س
ت
گ
ا
ّ
ّ
ا
ی

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًىْای اعالػاتی) دس دستگاُ

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی
روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی


غیشالىتشًٍیىی

دستِای
()Batch

 الىتشًٍیىی

د
ی
گ
س


غیشالىتشًٍیىی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
پیام وَتاُ
تلفي گَیا یا هشوض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
 هلی
 جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

داهپضشىی

هجَص تْذاشتی

هحیظ صیست

استؼالم ػذم
آلَدگی هحیغی
تأهیي آب ٍ تشق

فشهاًذاسی

استؼالم ػذم هٌغ
احذاث ٍاحذ

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

ٍصاست ًیشٍ

تشخظ
online
دستِای
()Batch

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

است ،استؼالم تَسظ:

دستگاُ
 هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
 هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
 هشاجؼِ وٌٌذُ
دستگاُ
 هشاجؼِ وٌٌذُ

-1
-2

-3
....
ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تىویل وٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي35632227131:
3-

پست الىتشًٍیه:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هؼاًٍت تَلیذات دام

لیست اطالػات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......

َسیىٍ

ردیف

حقیقی

حقًقی

ديلتی

صذير

دامپريری

وظام جامغ

مادٌ  16قاوًن

کريکی محل

مذرک تحصیلی –

مالکیت زمیه –

*

5
سال

تمذیذ
اصالح
لغً

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هشتشن تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم شواسُ ً 2یضتىویل شَد

*

4

اختصاصی

مرکس

مًاد شوی
3

مشترک *

2

مجًز ایجاد مراکس تًلیذ

مجًز

(ريز /ساػت)

اصالح وصاد
ي سازمان
دامپسشکی

الکتريویکی

1

صذير

فرآیىذ مجًز

غیر الکتريویکی

مذت اػتبار

آییه وامٍ)

زمان تقریبی

تًضیحات

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

(ریال)

فرآیىذ

مراجغ واظر

فرآیىذ مجًز

ػىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

متقاضی مجًز

فرم شمارٌ یک

*

*

فرم شمارٌ دي
فرآیىذ مجًز

وًع فرآیىذ
زمان اوجام
ردیف

ػىًان دستگاٌ استؼالم
شًوذٌ

مًارد

سایر

استؼالم

***

با رکر وام

مذارک مًرد
ویاز

مذت اػتبار

َسیىٍ

کار

(ریال)

(ريز/
ساػت)

الکتريویکی

غیر
الکتريویکی

**
1

محیط زیست

2

يزارت ویري

3

فرماوذاری

4

سازمان دامپسشکی

ػذم

*

ایجاد
آلًدگی
محیطی
تأمیه آب

*

ي برق
تأییذ

*

مالکیت
زمیه ي
ػذم مىغ
احذاث
ياحذ
مجًز
بُذاشتی

*

تًضیحات

5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج شَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاشذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج شَد

ﺿﻤﻴﻤﻪ 1

ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
 -1ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ :ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪرﻳﺰي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺗﺨﻤﮕﺬار
 -3اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ

 -2ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ13021182105 :

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ:
وزارت

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدر:
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ
روﻳﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ:

 ﺗﺼﺪي ﮔﺮي
ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ
روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺷﻬﺮي
 اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
 ﻣﻠﻲ
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻼﻣﺖ
آﻣﻮزش
ﺗﻮﻟﺪ
ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺪارك و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ وﻓﺎت
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ازدواج
ﺑﻴﻤﻪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي
رﺧﺪاد روﻳﺪادي ﻣﺸﺨﺺ
ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﺎﻳﺮ... :
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺘﺎر دوره ﻗﺒﻞ – ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﺘﺒﺮ – درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ – ﻧﺎﻣﻪ از اﻣﻮر دام اﺳﺘﺎن -ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد ) .ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ(

ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

 . . .ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در:

ﻣﺎه

ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )(G2C
 ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )(G2B
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ)(G2G

ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ

ﻓﺼﻞ

واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺮغ ﻣﺎدرﺗﺨﻤﮕﺬار

ﺳﺎل

 -5ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ:

ﺗﻮاﺗﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري
ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ)رﻳﺎل( ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

 . . .ﺑﺎر در:

ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب )ﻫﺎي( ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﻣﺒﻠﻎ)ﻣﺒﺎﻟﻎ(
اﻋﻼم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ
اﻋﻼم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ
اﻋﻼم ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ
آدرس دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺖ در وﺑﮕﺎه در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن:
رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻮع اراﺋﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
 ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 ﻣﻠﻲ
 ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
 اﺳﺘﺎﻧﻲ
 ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

 -6ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

www. samamat.ir

در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺪﻣﺖ
)ﻓﺮاﻳﻨﺪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ (
درﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎﻳﺮ:
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ

داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
دﻳﮕﺮ

ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي
ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ(

اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺒﻠﻎ
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻼم ﺗﻮﺳﻂ:
)درﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ(
ﺑﺮﺧﻂ
online
دﺳﺘﻪاي
)(Batch

-8ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﻣﻠﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻌﻼم
اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺑﺮﺧﻂ
online

 -7ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ
)ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ( در دﺳﺘﮕﺎه

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري


ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
اﻳﻨﺘﺮاﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ( ERP
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﺳﺎﻳﺮ )ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

دﺳﺘﻪاي
)(Batch

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

دﺳﺘﮕﺎه
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﻴﻬﻦ



ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮم

دﺳﺘﮕﺎه
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

 -9ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

-1
-2

-3
....
 -10ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط:

بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عٌَاى خذهت:هجَص جَجِ سیضی ٍاحذّای هشغ هادس گَشتی

 -2شٌاسِ خذهت

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13321182136

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هعاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی

 -4هشخصات خذهت

ششح خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

 تصذی گشی
حاکویتی
سٍستایی
شْشی
 استاًی
هٌغقِ ای
 هلی
هالیات کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواعی
سالهت
آهَصش
تَلذ
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
ًاهِ کشتاس دٍسُ قثل – پشٍاًِ تْشُ تشداسی هعتثش – دسخَاست کتثی – ًاهِ اص اهَس دام استاىً -اهِ اًجوي صٌفی
تَلیذکٌٌذگاى جَجِ یکشٍصُ
تشًاهِ سیضی تَلیذ گَشت هشغ کِ تَسظ ستاد هعاًٍت تِ استاًْا اعالم هی شَد ( .تش اساس ٍظایف ساصهاًی)

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تعذاد خذهت گیشًذگاى

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

ًحَُ آؼاص خذهت

فصل

ٍاحذّای پشٍسش دٌّذُ هشغ هادسگَشتی

سال

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 یکثاس تشای ّویشِ

 . . .تاس دس:

هثلػ(هثالػ)
اعالم تَسظ تشکلْا
اعالم تَسظ تشکلْا
اعالم تَسظ تشکلْا
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

www. samatir.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
 الکتشًٍیکی  ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

ؼیشالکتشًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استعالم الکتشًٍیکی استعالم ؼیش
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

8
اس
ت
تا
ط

خ
د
ه
ت

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای

فیلذّای هَسدتثادل

هثلػ

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم ؼیشالکتشًٍیکی

تا
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ی
س
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س
ت
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 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ؼیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

ؼیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

د
ی
گ
س

ؼیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
 هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

اًجوي صٌفی
تَلیذکٌٌذگاى جَجِ
یکشٍصُ

هجَص تْذاشتی ( تشگ
سثض)
تأییذ فشم جَجِ سیضی

تشخظ
online
دستِای
()Batch

دستگاُ دیگش

داهپضشکی

(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

است ،استعالم تَسظ:

دستگاُ
 هشاجعِ کٌٌذُ



دستگاُ
 هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

-1
-2

-3
....
ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي35632227131:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هعاًٍت تَلیذات دام

بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :هجَص صادسات هحصَالت اصلی دام ٍ عیَس

 -4هشخصات خذهت

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هؼاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

سیاستگزاسی تِ هٌظَس صادسات هحصَالت اصلی دام ٍ عیَس ٍ صذٍس هجَص دس هَاسدی کِ صادسات آصاد ًیست

ًَع خذهت

 خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت

 حاکویتی
 هلی
آهَصش
تَلذ
تاسیسات شْشی
تقاضای گیشًذُ خذهت
تشخیص دستگاُ

صادسکٌٌذگاى هحصَالت دام ٍ عیَس

 تصذی گشی
سٍستایی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
هالیات کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
سالهت
ّا
گَاّیٌاهِ
ٍ
هذاسک
سایش
ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

هادُ  19قاًَى ًظام جاهغ داهپشٍسی

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

هاُ

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13321182137

فصل

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

یکثاس تشای ّویشِ
هثلغ(هثالغ)

 . . .تاس دس:
شواسُ حساب (ّای) تاًکی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

غیشالکتشًٍیکی

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
استاًی
شْشستاًی
استؼالم الکتشًٍیکی استؼالم غیش
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی


غیشالکتشًٍیکی
الکتشًٍیکی

هجَص تْذاشتی ( قشًغیٌِ )

دامپسشکی
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ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی

د
ی
گ
س

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالػاتی) دس دستگاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
 هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

تشخظ
online
دستِای
()Batch

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

اسسال هجَص تِ گوشک

وزارت صنعت  ،معدن و
تجارت (گمرک)

است ،استؼالم تَسظ:

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

-1
-2

-3
....
ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي35632227131:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هؼاًٍت تَلیذات دام

بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت :تشسسی ٍ تأییذ ًقشِ ّای جایگاُ دام ٍاحذّای صٌؼتی
تضسگ
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13321184131

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هؼاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

تشسسی ًقشِ ّا ٍ الگَّای جایگاُ دام ٍاحذّای صٌؼتی تضسگ ٍ هقایسِ اى تا استاًذاسدّای هَجَد ٍ تأییذ ًقشِ
تشاساس استؼالم استاى
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

 -4هشخصات خذهت

 -2شٌاسِ خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

 تصذی گشی
سٍستایی
شْشی
استاًی
هٌغقِ ای
هالیات کسة ٍ کاس
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
سالهت
سایش
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا ٍفات
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :

حاکویتی
 هلی
آهَصش
تَلذ
تاسیسات شْشی
تقاضای گیشًذُ خذهت
تشخیص دستگاُ

قاًَى ًظام جاهغ داهپشٍسی ٍ ٍظایف ساصهاًی (شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی)
 . . .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

 -5جضییات خذهت

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 یکثاس تشای ّویشِ

 . . .تاس دس:
شواسُ حساب (ّای) تاًکی

هثلغ(هثالغ)

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
الکتشًٍیکی
غیش
 هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
 استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

www.

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
 هلی
 استاًی
 شْشستاًی
استؼالم الکتشًٍیکی استؼالم غیش
الکتشًٍیکی

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

ًذاسد

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی
هثلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ًام ساهاًِ ّای دیگش


غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

تشخظ
online

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالػاتی) دس دستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
 هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ً ثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

-1
-2

-3
....
ً -13وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي35632227131:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هؼاًٍت تَلیذات دام

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻤﻴﻤﻪ 1

ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ
 -1ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ :ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات و واردات اﻧﻮاع دام زﻧﺪه ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاد ژﻧﻲ
 -3اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ

 -2ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ13021182108 :

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ:
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدر:
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ
روﻳﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ:
ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )(G2C
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )(G2B
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ)(G2G
ﺗﺼﺪي ﮔﺮي
ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺷﻬﺮي
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
 ﻣﻠﻲ
ﻣﺎﻟﻴﺎت  ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻼﻣﺖ
آﻣﻮزش
ﺗﻮﻟﺪ
ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺪارك و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ وﻓﺎت
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ازدواج
ﺑﻴﻤﻪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي
رﺧﺪاد روﻳﺪادي ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮارﺳﻴﺪن زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺎﻳﺮ... :
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه
)واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن(

اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ  :ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ،ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ )ﻋﻜﺲ -ﺗﺼﻮﻳﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ( – ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﻲ  :ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻣﺪارك ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ )ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ( ،آﮔﻬﻲ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات -ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ واردات – اراﺋﻪ اﺻﻞ ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ – اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ – ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام

ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻣﺎده  10ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در :ﻣﺎه

ﺳﺎل

ﻓﺼﻞ

ﺗﻮاﺗﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري
ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ)رﻳﺎل( ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ 

ﺑﺎر در:

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺳﺎل

اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ – درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز
ﻣﺒﻠﻎ)ﻣﺒﺎﻟﻎ(
ﻧﺪارد

ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب )ﻫﺎي( ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻧﺪارد
-

...
آدرس دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺖ در وﺑﮕﺎه در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﻲ
www.abc.org.ir
ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن:
رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻮع اراﺋﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺪﻣﺖ

 -6ﻧﺤﻮه
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ

 -5ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ:

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺪﻣﺖ
)ﻓﺮاﻳﻨﺪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ (

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

7
ار

درﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
 اﺳﺘﺎﻧﻲ
 ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ :درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ  /ﻣﺠﻮز
اﺳﺘﻌﻼم
اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮردﺗﺒﺎدل
ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ذﻛﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

ذﻛﺮ ﺿﺮورت ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺖ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺣﻀﻮرا ﻛﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان) :ﭘﺎﻳﻠﻮت اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه(
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
 ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻣﻠﻲ
 ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﻲ
 ﻧﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺮ:
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه( اﻳﻨﺘﺮاﻧﺘﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ( ERP
ﺳﺎﻳﺮ )ﺑﺎذﻛﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ(
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﻲ
ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه

ﺗﺠﺎرت )ﮔﻤﺮك(

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
دﻳﮕﺮ

ﻓﻴﻠﺪﻫﺎي
ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

ارﺳﺎل ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﮔﻤﺮك

اﺳﺘﻌﻼم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻣﺒﻠﻎ
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻼم ﺗﻮﺳﻂ:
)درﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ(
دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮﺧﻂ
online
دﺳﺘﻪاي
)(Batch

-8ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ

وزارت ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و

دﺳﺘﻪاي
)(Batch

ﺑﺮﺧﻂ
online
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ




ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ) ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ (

داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه
دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه

 -9ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

 -10ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

ﺗﻠﻔﻦ:

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط:

بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت:پشٍاًِ تأسیس ٍ تْشُ تشداسی آصهایشگاُ آًالیض خَساک دام ٍ
عیَس

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى جٌَتی – هؼاًٍت اهَس دام
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْاد کشاٍسصی
ششح خذهت

سیاستگزاسی جْت اخز پشٍاًِ تأسیس ٍ تْشُ تشداسی آصهایشگاُ آًالیض خَساک دام ٍ عیَس تَسظ ایي هؼاًٍت اًجام
هی گشدد
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
 خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

حاکویتی
 هلی
آهَصش
تَلذ
تاسیسات شْشی
تقاضای گیشًذُ خذهت
تشخیص دستگاُ

ًَع خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًحَُ آغاص خذهت

تصذی گشی
استاًی
کسة ٍ کاس

هٌغقِ ای
هالیات
سالهت
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا
تاصًشستگی
اصدٍاج
تیوِ
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
سایش... :

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

هادُ  16قاًَى ًظام جاهغ داهپشٍسی

آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى

هاُ

هتَسظ هذت صهاى اسایِ خذهت:

 -5جضییات خذهت

13121183111

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -2شٌاسِ خذهت

تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

 . . .خذهت گیشًذگاى دس:
 1-2هاُ
 یکثاس تشای ّویشِ
هثلغ(هثالغ)

فصل

شْشی
تاهیي اجتواػی

سٍستایی
ثثت هالکیت
سایش
ٍفات

سال
 . . .تاس دس:

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سساًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
 جْت احشاص اصالت فشد
 جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
سایش:
فیلذّای هَسدتثادل

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی
 استاًی
 شْشستاًی
استؼالم الکتشًٍیکی استؼالم غیش
الکتشًٍیکی
تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

الکتشًٍیکی

8
اس
ت
تا
ط

خ
د
ه
ت

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هثلغ

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی

تا
س
ا
ی
س
د
س
ت
گ
ا
ّ
ّ
ا
ی

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالػاتی) دس دستگاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی
رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی


غیشالکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

الکتشًٍیکی

د
ی
گ
س


غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
 جْت احشاص اصالت فشد
هلی
 جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

تشخظ
online
دستِای
()Batch

دیگش

هَسدتثادل

(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)

است ،استؼالم تَسظ:

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

-1
-2

-3
....
ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
شثاًی

تلفي15632227111:
3-

پست الکتشًٍیک:
info@kj-agrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط:
دفتش تش ًاهِ سیضی هؼاًٍت تَلیذات دام

