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 :قدمه م

  

 مشـارکت  ، توجه بـه تعریف شده استدر دهه هاي اخیر براي مدیریت  که مدل هاي مختلفیدر      

ز دیـدگاه هـاي مـدیریتی    سازمانی ومدیریت اخالق گرایانه و مردم مدارانه به عنوان محـور بسـیاري ا  

،مدیریت در هـر کـدام از مـدل هـاي مـدیریتی ماننـد مـدیریت مشـارکتی        . نوین مطـرح شـده اسـت   

الیه هاي پنهان سـاختار پیچیـده جوامـع    که تالش دارند   ،...مدیریت تحول و اقتضایی،مدیریت تغییر،

، امـا  انسانی و مادي است ابزارهاي اعمال همه آنها سرمایه هاي با وجود آن که کنند  خود را مدیریت

ابعاد دیگر مدیریت را که نیم نگاهی به معنویات و اخالقیات هست را نیز بـا کـم و کاسـتی هـایی در     

و  يرفتـار  ارزش هایی تعیین کننـده اسـتانداردهاي   مجموعه بعنوانسازمانی اخالق . خود مستتر دارند

 .یا بد است مطـرح گردیـده اسـت    چه چیز خوبدر یک سازمان شامل مباحثی از قبیل  تصمیم گیري

سازمانها بـا    .مدیریت اخالق، شناسایی و اولویت بندي ارزشها براي هدایت رفتارها در سازمان است

برنامـه هـاي     .می توانند اخالقیات را در محیط کار مـدیریت کننـد   یایجاد یک برنامه مدیریت اخالق

بـر پایـه توجـه بـه      آشـفته، عملکـرد خـود را   اخالق به سازمــانهــا یاري می رسانند تـا در شـرایط   

ـ در سالهاي اخیر تالش قا.حفظ کننداخالقیات و انسان محوري  ل مالحظـه اي در جهـت تحـول در    ب

نظام اداري کشور صـورت گرفتـه و در ایـن راسـتا ایجـاد شـوراها و کمیسـیونهاي تحـول اداري در         

  .می باشد دستگاههاي دولتی گام مثبتی در جهت تحقق اهداف فوق

در این ارتباط به منظور ایجاد تحرك و پویایی الزم در نظام اداري کشور و انسجام بخشـیدن بـه         

مد نمودن نظام اداري انجام می پـذیرد و براسـاس بررسـی و تحلیـل وضـع      آاقداماتی که با هدف کار

ر تـدوین  گذشته و ترسیم وضعیت آینده این نظام، برنامه هـاي هفتگانـه تحـول در نظـام اداري کشـو     
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یکـی از ایـن   . هیات محترم وزیران مورد تصویب قـرار گرفـت   18/1/1381گردید و در جلسه مورخ 

طرح تکریم مـردم و جلـب   «می باشد و » حفظ کرامت مردم در نظام اداري برنامه ارتقاء و«برنامه ها  

زم در ارائـه  به منظور ایجاد سازوکارهاي ال.  یکی از طرحهاي برنامه فوق است» رضایت ارباب رجوع

خدمات مطلوب و موثر به مردم و همچنین برخورد مناسـب کارکنـان بـا مراجعیـت و نهادینـه شـدن       

بـه   10/2/1381موضوع رضایتمندي اربـاب رجـوع در دسـتگاههاي دولتـی طـرح مـذکور در تـاریخ        

  .تصویب شورایعالی اداري رسیده و به کلیه دستگاههاي اجرایی ابالغ شده است

  

  :ریماهداف طرح تک

  نصـب اطالعـات در   :  اطالع رسانی مناسب به مراجعین درزمینه نحوه ارائه خدمات از طریق

محل هاي مناسب و قابل رویت ارباب رجوع ، تهیه بروشـور، کتـاب راهنمـا ، تلفـن گویـا ،      

 .....سایت اینترنتی و 

 سازمان  فراهم نمودن زمینه برخورد مناسب با ارباب رجوع از طریق تدوین منشور اخالقی. 

      ایجاد سازوکارهاي الزم جهت تشویق کارکنانی که موجبـات رضـایت خـدمت گیرنـدگان را

 .فراهم می آورند و نیز برخورد با کارکنان خاطی با استفاده از روش نظر خواهی از مراجعین

       تسهیل در ارائه خدمات به مردم از طریـق بـازنگري و اصـالح و همچنـین مهندسـی مجـدد  

 .کارروش هاي انجام 
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  : سیاست هاي اجرایی طرح 

خدمات قابل ارائه به مردم شفاف و مراحل انجام آن مشخص زمان بندي و با تضـمین سـطح کیفیـت    

  .مطلوب طراحی و به اطالع آنان رسانده شود 

اصل، جلب رضایت ارباب رجوع است و در موارد تضاد منافع ، رعایت منفعت مردم مـالك   -

 .عمل است

خدمتگزار و پاسخگو به مردم هستند و در قبال خسارات احتمـالی وارده   دستگاههاي اجرایی -

 .به مردم ، مسئول و جبران کننده می باشند

 . تداوم خدمت و ارتقاي کارکنان دولت، منوط به رضایت مندي مردم و ارباب رجوع است -

و برخـورد  در موارد تخلف، با قاطعیت رفتار . در ارائه خدمات، اصل بر اعتماد به مردم است  -

 .شود

دستگاههاي دولتی انجام وظـایف  .ارائه خدمات دولتی به مردم نباید در گرو یکدیگر قرارگیرد -

 .خود را به تحقق وظایف دیگر دستگاهها موکول ننمایند

نظام اطالع رسانی خدمات دولتی به صورتی سهل و آسان طراحی شود به نحـوي کـه مـردم     -

 .یاز خود دسترسی پیدا کنندبتوانند به راحتی به اطالعات مورد ن

با پدیده مذموم فساد اداري و انواع مصادیق آن، برخـورد قـاطع شـود و مقـررات مناسـب در       -

 .ارتباط با جلوگیري و مبارزه با آن تدوین گردد

ساز وکارهاي مناسب براي دریافت پیشنهادهاي مردم و ارباب رجوع پـیش بینـی شـود و بـه      -

 .مورد ارزیابی قرار گیردطور منظم سطح رضایت مندي آنان 
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  :وظایف مرکز نوسازي و تحول اداري در اجراي طرح تکریم مردم

 آموزش و فرهنگ سازي کارکنان و مجریان در زمینه تکریم ارباب رجوع .1

 شفاف و مستند سازي نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع    .2

 بهبود و اصالح روش هاي ارائه خدمات به مردم .3

فعان از نحوه ارائه خدمات و بسـتر سـازي الزم جهـت اسـتفاده از زیـر      اطالع رسانی به ذي ن .4

 ساخت هاي ارتباطاتی   

تدوین و عملیاتی کردن منشور اخالقی ارتباط کارکنان با مـردم  و فرهنـگ سـازي در زمینـه      .5

 تکریم مردم

 تامین فضا و امکانات مناسب جهت استقرار ارباب رجوع در واحد هاي مختلف  .6

 از روند اجراي طرح تکریم نظارت و بازرسی .7

نظرسنجی از مراجعه کنندگان و ذي نفعان در زمینه اجـراي طـرح تکـریم و رعایـت اخـالق       .8

 سازمانی در دستگاه هاي زیر مجموعه

  :در طرح تکریم ارائه خدمات  نحوه يمستند ساز

مات به ارباب ارائه خد  نحوه يشفاف و مستند سازبه   طرح تکریم مردماولین و مهمترین ماده  در    

و  يستاد ي، رؤسا و مسؤوالن واحدها رانیمد هیکلاین طرح،  1 مادهبر اساس . اختصاص داردرجوع 

اربـاب رجـوع مسـتقر در مرکـز ، اسـتان ،       يدارا يواحـدها (مصوبه  نیموضوع ا يها دستگاه ییاجرا

 خیر تـا تـار  نحوه ارائه خدمت بـه مـردم حـداکث    يمکلفند جهت شفاف ساز... ) شهرستان و بخش و 
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 يکـه حـاو   يقابل ارائه به ارباب رجوع را بـه نحـو   ت، اطالعات الزم در خصوص خدما 1/7/1381

  :قرار دهند  نیمراجع اریباشد ، مستند کرده و در اخت ریموارد ز

  نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع*     

  مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار*     

  ارمدت زمان انجام ک*     

  مورد عمل يها و فرم ازیمدارك مورد ن*     

  اوقات مراجعه نییانجام کار و تع يعنوان واحد ، محل استقرار ، نام متصد*     

  مورد استفاده ينوع فناور*     

نسخه از اطالعات و مکتوبـات   کیدر مرکز و استان موظفند  ییاجرا يواحدها يرؤسادر این راستا  

 ایـ دسـتگاه متبـوع در مرکـز     يتحـول ادار  يشـورا  رخانـه یحسـب مـورد بـه دب   ارائه شده به مردم را 

  . ندیمربوط در استان ارسال نما يتحول ادار يها ونیسیکم

اختصـاص  از نحوه ارائه خـدمات بـه مـردم     یاطالع رسانطرح تکریم نیز به   3و  2همچنین  مواد    

ق نصـب  یو از طر تیاولو بیبه ترت دیبا کیاطالعات مذکوردر ماده  هیکلطبق ماده طرح تکریم . دارد

ـ ته،  مراجعان دیو در معرض د يورود يراهنما در مباد يدر تابلو ـ بروشـور و توز  هی ـ  عی اربـاب   نیب

و رئـوس   یانجـام کـار ، پسـت سـازمان     يعوامل متصد ینصب نام و نام خانوادگ، رجوع و مخاطبان

بـه   مـردم  ییراهنمـا  يبـرا  ایـ ط تلفـن گو خ يراه اندازو  کارکنان در محل استقرار آنان یاصل فیوظا

  .اطالع عموم مخاطبان برسد

 تصـریح شـده اسـت کـه     3 مـاده در  از نحـوه ارائـه خـدمات    یاطالع رسـان در ادامه مواد مربوط به   

ـ یا تیسا جادیمراجعان و ا يکتاب راهنما هیمصوبه مکلفند نسبت به ته نیمشمول ا هاي دستگاه  ینترنت
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به مـردم و اربـاب رجـوع بـر      ییاجرا يها خدمات قابل ارائه دستگاه در خصوص یجهت اطالع رسان

  . ندیکشور اقدام نما يزیو برنامه ر تیریسازمان مد يها اساس بخشنامه

همانطور که در مواد یک تا سه  طرح تکریم مردم تصـریح شـده اسـت طبیعـی اسـت در میـان             

و جلب رضایت ارباب رجـوع مهـم تـرین    اهداف و سیاست هاي هر سازمان در راستاي تکریم مردم 

بخش همکاري با مراجعه کنندگان در راستاي دریافت خـدمات از دسـتگاه و اطـالع رسـانی بهینـه و      

  .دقیق در راستاي دریافت صحیح، سریع  و با حداقل زحمت  خدمت است

  خدمات ارائه  استانداردهاي کیفیت

 يپاسخگوئی سریع به مراجعان و انجام سریع مراحل کار  

 و مراحل ارائه خدمت شفافیت در کلیه اطالعات  

 اطالعات و مراحل دریافت خدمت قابل فهم و اندازه گیري بودن  

 دقت و صحت اطالعات   

 تناسب و سازگاري با نیازها و شرایط 

  استانداردهاي زمانبندي ارائه خدمات

 پاسخگوئی به مراجعان مدت زمان براي مشخص نمودن  

 انجام اقدامات و فعالیت ها مدت زمان براي مشخص نمودن  

 نظم و ترتیب اقدامات الزم براي ارئه یک خدمت مراحل و  مشخص نمودن 

 در دسترس بودن خدمات و اطالعات بصورت بهنگام  

 زمانگذاري و تعیین زمان الزم براي رسیدگی به شکایات مراجعان  
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مـدیریت  ه سمت اعمال در راستاي اجراي مواد گفته شده در طرح تکریم مردم و همچنین حرکت ب  

در وزارت جهاد کشاورزي  و همچنین استفاده ازهمه ابزارها و تکنیک هـاي الزم بـراي    کیفیت فراگیر 

و تـامین   مـردم و گـروه هـاي هـدف    از طریق جلب رضایت  مدیریت و اداره سازمان  افزایش کیفیت

در طـول سـالجاري در    تدوین کتاب جامع خدمات قابل ارائه وزارت جهـاد کشـاورزي  منافع ذینفعان 

  . برنامه کاري این مرکز قرار گرفته است

ابـزاري قدرتمنـد بـراي اسـتفاده وزارت خانـه هـا و       قابـل ارائـه هـر دسـتگاه      کتاب جامع خدمات  

احصاء  خدمات قابل  .است هد بهبود مداوم در ارائه خدمات به جامعادستگاههاي دولتی در جهت ایج

قالب یک مجموعه و اطـالع رسـانی بـه مخاطبـان و ذي نفعـان در هـر       ارائه دستگاه هاي اجرایی  در 

هـاي   هنگام و شناخت بهتـر نیازمنـدیهاي گـروه   ه براي ارائه خدمات بي ابزارسازمان به خودي خود 

  .مختلف خدمت گیرندگان است

 بدیهی است تدوین مجموعه خدمات قابل ارائه هر سازمان و اطالع رسانی به مخاطبان در قالب  این 

مجموعه ویژگیها و دستاورد هاي زیر را در راستاي انجام ماموریت هاي کلیـدي  سـازمان بـه همـراه     

  :خواهد داشت

  دم و دستگاه هاي اجرایی و دولتی و خصوصیسازمان به مر دقیق ماموریت هاي معرفی .1

  و دریافت خدمت توسط سازمان به آنها نحوه ارتباطات مراجعه کنندگانتسهیل  .2

  خدمات به مراجعانارائه استانداردهاي ه ارائه خدمت و رعایت  همگن سازي نحو .3

 تعیین حقوق و مسئولیتهاي مراجعه کنندگانمشخص نمودن و  .4

 تسهیل در نحوه نظارت و بازرسی از روند ارائه خدمات و تکریم مراجعه کنندگان .5

  مخاطبان و مراجعه کنندگان وزارت جهاد کشاورزي .6
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جهاد کشاورزي شامل گروه هاي هدف و سایر مراجعـه کننـدگان    مخاطبان و مراجعه کنندگان وزارت

  . حضوري و غیر حضوري این وزارت خانه را می توان به صورت زیر دسته بندي نمود

  تولید کنندگان و دست اندرکاران بخش کشاورزي 

 تولید کنندگان ودست اندرکاران بخش تولیدات زراعی ، باغی 

 ش تولیدات دام ، طیور، آبزیان و دامپزشکیتولید کنندگان و دست اندرکاران بخ  

   صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون(تولید کنندگان و دست اندرکاران(  

   تولید کنندگان و دست اندرکاران مرتبط با فعالیت هاي آب و خاك  

 دست اندرکاران جنگل، مرتع و آبخیزداري  

 دست اندرکاران بخش عشایري  

 اورزيسرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کش  

  پژوهشگران و فعاالن بخش آموزش و تحقیقات کشاورزي و اعضاي هیات علمی دانشگاه ها

 و دانشجویان

  مدیران بخش خصوصی مرتبط با فعالیت هاي وزارت جهاد  کشاورزي  

 کارشناسان بخش خصوصی  مرتبط با فعالیت هاي وزارت جهاد  کشاورزي  

 رت جهاد  کشاورزيمدیران برون سازمانی مرتبط با فعالیت هاي وزا  

 کارشناسان و کارکنان  اداري  برون سازمانی مرتبط با فعالیت هاي وزارت جهاد  کشاورزي  

     تشکل ها، اتحادیه ها ، اصناف، انجمن ها و کانون هاي مرتبط با فعالیت هـاي وزارت جهـاد

  کشاورزي
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 خبرنگاران و فعاالن عرصه هاي مطبوعاتی ورسانه اي  

  :راجعات و مخاطبان را می توان در قالب مدل ذیل خالصه نمودتجمیع این دسته بندي م

  

  

  

  

  

  ذي نفعان کتاب جامع خدماتذي نفعان کتاب جامع خدمات

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

   

  منابع انسانی سازمانمنابع انسانی سازمان

، کارشناسان و سایر ، کارشناسان و سایر مدیران مدیران ((

      ..)..)کارکنانکارکنان

  افراد و دستگاه هاافراد و دستگاه ها  سایرسایر

محققان و دانشجویان، مدیران و محققان و دانشجویان، مدیران و ((

  کارشناسانکارشناسان

  ....)....)وو  دولتی و خصوصیدولتی و خصوصیسازما نهاي سازما نهاي 

  هدف هدف   هايهاي  گروهگروه

    ....)....)وو  تولیدکنندگانتولیدکنندگان  ،،انانبهره برداربهره بردار((
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  گزارش  اجمالی مدیریتی از کتاب خدمات 

  
  

کتاب حاضر باهدف تسریع درامرگاهی رسـانی وارائـه خـدمت همگـانی بـه اربـاب               

ـ ت سازمانی تـدوین و رجوعان ومعرفی بهتر وکاملتر خدما  خـدمات .ردآوري شـده اسـت  گ

درحوزه هاي گیاه، دام وآب و خـاك، سـه حـوزه اصـلی ومثلـث       زارت جهاد کشاورزيو

حوزه تکریم مردم و نهادهاي ذیـربط و  . دمات وزارت جهاد کشاورزي خالصه می گردندخ

موعـه  تکریم مردم درسازمانهاي گوناگون ملزم ومکلف بـه تهیـه وارائـه مج    کار دست اندر

  ارائه مرتبط با سازمان خود بوده وبـه اشـکال مختلـف بـه ایـن امـر مبـادرت        خدمات قابل

نمونه این خدمات قابل ارائه در حوزه هاي گیاهی و دامـی و در ایـن  مجموعـه    . داشته اند

  .قابل دسترس و مشاهده و استفاده می باشد

یـور کـه در اینجـا و در    کتاب مجموعه خدمات قابل ارائه در حوزه هاي گیـاهی و دام و ط 

فصول ذیل گردآوري شده اند شامل سه مشخصه اصلی از هر خدمت قابل ارائـه عبـارت از   

  شناسـنامه   151اسـت و در مجموعـه دردسـت بـالغ بـر     شناسنامه ، فـرم  و  گـردش کـار    

  .نمودار گردش کار ارائه گردیده است 13 5و
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  اولفصل 

  

  تولیدات باغی 
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  شناسنامه ها  

  و مراحل ارائه خدمات 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-1- 1: امه کد شناسن                     

 احداث باغ در اراضی ملکی  : نام خدمت قابل ارائه 

 :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 
معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي و مدیریت  -در استان معاونت تولیدات گیاهی

 باغبانی و در شهرستان مدیریت جهاد کشاورزي

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستانارائه درخواست متقاضی و  -

  بررسی مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی و استانداردها  -

ارسال پرونده متقاضیان طرح احداث یا توسعه باغات به سازمان جهاد کشـاورزي   -

  استان 

  صدور مجوز یا پاسخ منفی و اعالم نظر سازمان جهاد کشاورزي به متقاضی  -

 فقت معرفی متقاضی به بانک جهت دریافت تسهیالت در صورت موا -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

 :خدمت
 بانک هاي عامل

 روز 30-60 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

 کلیه متقاضیان داراي زمین و دانش فنی : شرایط متقاضی خدمت 

 : رك مورد نیازبراي انجام خدمتمدا
  )کـارت ملـی   -کارت پایان خـدمت -شناسنامه(تصویر مدارك شخصی متقاضی -1

 کپی اسناد منابع تأمین آب -3ارائه اسناد مالکیت زمین یاتأئیدیه شوراي محل  -2

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 :متصدیان انجام کار 
  ستان مدیریت جهاد کشاورزي شهر

 مدیریت باغبانی : سازمان جهاد کشاورزي استان 

 مراجعه متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان محل وقوع زمین  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي  شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

اي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همـراه مـدارك   این خدمت دار

 . به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 : توضیحات 
به متقاضـیان توصـیه مـی شـود اسـتانداردها و ضـوابط فنـی و همچنـین توجیـه          

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  شاورزي شهرستانارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد ک

 پایان

 احداث باغ در اراضی ملکی  

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  شناسنامه(تصویر مدارك شخصی متقاضی -1  

ارائـه اسـناد   -2) کارت ملی -کارت پایان خدمت

کپی اسناد  -3مالکیت زمین یا تایید شوراي محل 

 منابع تأمین آب

  روز 60تا  30  مدت زمان مدت زمان 

 و  استانداردها  بررسی  مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی

 ارسال پرونده متقاضیان طرح احداث یا توسعه باغات به سازمان جهاد کشاورزي استان 

مجوزیا پاسخ منفی و اعالم نظر سازمان جهاد کشاورزي به متقاضی و در صورت موافقت  صدرو

 معرفی به بانک جهت دریافت تسهیالت 

 تائید شرایط؟

 بله 

 خیر
 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص
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  ت قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردمخدما

  1-2 -1: کد شناسنامه                 

 احداث باغ در اراضی ملی و دولتی : نام خدمت قابل ارائه 

معاونـت برنامـه ریـزي و امـور      -معاونت تولیـدات گیـاهی   -در استان مدیریت امور اراضی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 تان مدیریت جهاد کشاورزياقتصادي و  در شهرس

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست توسط متقاضی -

  ارائه مدارك مورد نیاز درصورت وجودزمین مستعدتوسط متقاضی به مدیریت شهرستان-

 بررسی و تکمیل و ارسال پرونده به مدیریت صدور پروانه -

زمان در نتیجه صدور موافقـت  بررسی کارشناسان و تأئید طرح توسط مدیریت باغبانی سا-

 اصولی

 معرفی متقاضی به مدیریت امور اراضی -

 استعالم از منابع طبیعی - 

 در صورت نیاز معرفی به بانک عامل براي دریافت تسهیالت - 

 احیا و بهره برداري از زمین واگذار شده - 

 کنترل و نظارت بر حسن اجراي کار توسط مدیریت باغبانی و امور اراضی -

سایردستگاههاي مرتبط درجهـت انجـام   

 :خدمت
 بانک هاي عامل

  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

کلیه متقاضیان ، با الویت بهره برداران عرفی و ساکنین منطقه و فارغ التحصـیالن بیکـار و    : شرایط متقاضی خدمت 

 تشکل ها 

کـارت پایـان   -شناسـنامه (تصـویر مـدارك شخصـی متقاضـی      -2درخواست متقاضـی   -1 : دارك مورد نیازبراي انجام خدمتم

 تکمیل مدارك و فرم ها -4تصویر کروکی محل مورد نظر طرح  -3) کارت ملی -خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 سازمان جهاد کشاورزي استانمدیریت امور اراضی در  :متصدیان انجام کار 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان محل وقوع زمین :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هـاي  : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

ـ     ه همـراه مـدارك بـه    این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را ب

 . مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی وهمچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 .قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 ارائه درخواست توسط متقاضی 

 پایان

 احداث باغ در اراضی ملی و دولتی 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

تصـویر مـدارك    -2درخواست متقاضـی   -1

کـارت پایـان   -شناسـنامه (شخصی متقاضی

تصویر کروکی محل  -3) کارت ملی -خدمت

 تکمیل مدارك و فرم ها -4مورد نظر طرح 

  ت زمان ت زمان مدمد

 

 ارائه مدارك مورد نیاز در صورت وجود زمین مستعد توسط متقاضی به مدیریت شهرستان

 بررسی و تکمیل و ارسال پرونده به مدیریت صدور پروانه

 اصولی  بررسی کارشناسان و تأئید توسط مدیریت باغبانی سازمان در نتیجه صدور موافقت

 احیا و بهره برداري از زمین واگذار شده

 ضیکنترل و نظارت بر حسن اجراي کار توسط مدیریت باغبانی و امور ارا

 استعالم از منابع طبیعی

 بله
 خیر

 تائید؟

 معرفی و قرار دادن  متقاضی در نوبت وام و در صورت موجود بودن تسهیالت

 متقاضی نیازمند به تسهیالت؟

اعالم به متقاضی جهت اصالح 

 نواقص
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-3 -1: کد شناسنامه                       

 صدور شناسنامه باغها : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت باغبانی در استان  -معاونت تولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان -

  مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی و استانداردها   بررسی -

  بازدید از زمین مورد نظر و تهیه نقشه جانمایی -

صدور شناسنامه باغ در صورت واجد شرایط بودن متقاضی از تمامی اصول فنی و   -

  حقوقی،  

 ارسال پرونده متقاضیان واجد شرایط به سازمان بطور ماهانه -

رجهت سایردستگاههاي مرتبط د

 :انجام خدمت
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان

 روز 2-3 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

 کلیه باغداران واجد شرایط استان : شرایط متقاضی خدمت 

  )کارت ملی -کارت پایان خدمت-شناسنامه(ارك شخصی متقاضی تصویر مد -1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  ارائه نقشه جانمائی زمین -4تأئیدیه شوراي محل  -3ارائه اسناد ثبت زمین  - 2 

 
 ی مراجعه حضوري متقاض :نحوه دسترسی به خدمت 

  غبانی مدیریت با –معاونت تولیدات گیاهی  –سازمان جهاد کشاورزي : در استان :متصدیان انجام کار 

  مدیریت جهاد کشاورزي : در شهرستان 

 
 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان محل وقوع زمین   :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرمهاي : (خدمت فرم هاي

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

است کتبی خود را به همراه مدارك به این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخو

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي  : توضیحات 

 .طرح را قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  یاز به جهاد کشاورزي شهرستانارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد ن

 پایان

 صدور شناسنامه باغها

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

-شناسنامه(تصویر مدارك شخصی متقاضی -1

تصـویر   -2) کـارت ملـی   -کارت پایان خـدمت 

ارائـه   -4تأئیدیه شـوراي محـل    -3سند زمین 

 نقشه جانمائی زمین

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 3تا  2

  یه ارسال به سازمانبررسی  مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی در صورت موافقت اول

 بازدید از زمین مورد نظر و تهیه نقشه جانمایی

 متقاضی از تمامی اصول فنی و حقوقی، صدور شناسنامه باغ

 ارسال پرونده متقاضیان واجد شرایط به سازمان بطور ماهانه

 بله 

 خیر

 آیا شرایط دارد؟

هت اصالح اعالم به متقاضی ج
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  شاورزي به مردمخدمات قابل ارائه وزارت جهاد ک

  1-4-1: کد شناسنامه                     

 )افرادي که داراي زمین می باشند(احداث باغ تولید گیاهان دارویی  : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -مدیریت باغبانی -در استان معاونت تولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :د انجام خدمتشرح فراین

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان -

  بررسی مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی و  استانداردها -

  بازدید از زمین مورد نظر و تهیه نقشه جانمایی -

  انهدرصورت موافقت ارسال پرونده متقاضی به سازمان و بررسی توسط مدیریت صدور پرو -

  طرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی،دارویی و قارچ هاي خوراکی -

  صدور پروانه تأسیس توسط سازمان -در صورت تأیید -

  در صورت  نیاز متقاضی به تسهیالت باشد قرار دادن  متقاضی در نوبت وام  -

 نظارت بر اجراي عملیات احداث توسط کارشناسان شهرستانی و سازمانی -

اههاي مرتبط درجهت انجام سایردستگ

 :خدمت
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان

 روز 30- 60 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

رویی واجد شرایط و تولیدات گیاهان دا -باغبانی و حفظ نباتات -کلیه کارشناسان زراعت : شرایط متقاضی خدمت 

 تولید کنندگانی که داراي کارشناسان ناظر باشند

سـند   -2) کارت ملـی  -کارت پایان خدمت-شناسنامه(تصویر مدارك شخصی متقاضی  -1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

تصویر مدرك تحصیلی بـراي کارشناسـان    -3زمین حداقل زمین بر اساس نظام گلخانه اي 

کپـی اسـناد    -5ناس ناظر با قرار داد رسمی که عضو نظام مهندسی باشد معرفی کارش -4

 منابع تأمین آب، مطمئن از اداره امور آب شهرستان مربوطه

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

  مدیریت باغبانی  –معاونت تولیدات گیاهی  –سازمان جهاد کشاورزي : در استان :متصدیان انجام کار 

 مدیریت جهاد کشاورزي : هرستان درش

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان محل وقوع زمین  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي  شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

د را بـه همـراه مـدارك بـه     این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـو   

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

 )افرادي که داراي زمین می باشند(احداث باغ تولید گیاهان دارویی  

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

تصویر  - ارائه  درخواست متقاضی 

تصویر  -مدارك شخصی متقاضی

 - تحصیلی براي کارشناسانمدرك 

کپی اسناد  - معرفی کارشناس ناظر 

 منابع تأمین 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  60تا  30

  بررسی  مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی

  بازدید از زمین مورد نظر و تهیه نقشه جانمایی

  نهدر صورت موافقت ارسال پرونده متقاضی به سازمان و بررسی توسط مدیریت صدور پروا

 طرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی،دارویی و قارچ هاي خوراکی

 صدور پروانه تأسیس توسط سازمان

 قرار دادن  متقاضی در نوبت وام و در صورت موجود بودن تسهیالت

  نظارت بر اجراي عملیات احداث توسط کارشناسان شهرستانی و سازمانی

 آیا موافقت می شود؟
 بله

 خیر

 ی نیازمند به تسهیالت؟متقاض

 

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص
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  مخدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مرد

  1-5 -1: کد شناسنامه                  

افرادي که متقاضی دریافت زمین از مدیریت امور اراضی و (احداث باغ تولید گیاهان دارویی  : نام خدمت قابل ارائه 

 )منابع طبیعی می باشند

اونـت تولیـدات گیـاهی    مع -مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی منطقـه مربوطـه    :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

معاونـت برنامـه ریـزي و امـور      -مدیریت صدور پروانه ها و مجوزهـا   -مدیریت امور باغبانی

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -اقتصادي

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -
  ك متقاضی و در صورت موافقت اولیه ارسال به سازمانبررسی درخواست و مدار -
  بررسی درخواست توسط مدیریت امور اراضی  -
  در صورت موافقت، معرفی متقاضی به مدیریت صدور پروانه -
  طرح درکمیته فنی گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ هاي خوراکی -
  ور اراضیدر صورت تأیید کمیته فنی و اعالم نظر مساعد مدیریت ام -
  صدور پروانه تأسیس توسط سازمان  -
  درصورت نیاز متقاضی به وام معرفی جهت دریافت تسهیالت   -
 نظارت بر اجراي عملیات احداث توسط کارشناسان شهرستانی و سازمانی -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان

 روز 45-70 :نگین براي ارائه خدمتزمان میا

هزینه ها وشماره حساب واریـز وجـه جهـت    

 :انجام خدمت
 رایگان

تولیدات گیاهان دارویـی واجـد شـرایط و     -باغبانی و حفظ نباتات -کلیه کارشناسان زراعت : شرایط متقاضی خدمت 

 که داراي کارشناسان ناظر باشند تولید کنندگانی

  )کارت ملی -کارت پایان خدمت-شناسنامه(تصویر مدارك شخصی متقاضی - 1 : جام خدمتمدارك مورد نیازبراي ان

معرفی کارشناس ناظر با قرار داد رسمی که  -4تصویر مدرك تحصیلی براي کارشناسان  - 3

 عضو نظام مهندسی باشد 

 مراجعه  متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان محل وقوع زمین :نحوه دسترسی به خدمت 

  مدیریت باغبانی  –معاونت تولیدات گیاهی  –سازمان جهاد کشاورزي : در استان :متصدیان انجام کار 

 مدیریت جهاد کشاورزي: درشهرستان 

 مراجعه  متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان محل وقوع زمین :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (رم هاي خدمت ف

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به مدیریت 

 .جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

ها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را به متقاضیان توصیه می شود استاندارد : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 70تا  45

  سازمان بررسی مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی در صورت موافقت اولیه ارسال به

 بررسی درخواست توسط مدیریت امور اراضی

  ارسال پرونده متقاضی به سازمان و بررسی توسط مدیریت صدور پروانه

 طرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی،دارویی و قارچ هاي خوراکی

 روانه تأسیس توسط سازمانصدور پ

 قرار دادن  متقاضی در نوبت وام و در صورت موجود بودن تسهیالت

  نظارت بر اجراي عملیات احداث توسط کارشناسان شهرستانی و سازمانی

 آیا موافقت می شود؟

 بله

 خیر

 آیا تأئید می شود؟

 بله 

 خیر

 متقاضی نیازمند به تسهیالت؟

 

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص

 )دافرادي که متقاضی دریافت زمین از منابع طبیعی و امور اراضی می باشن(احداث باغ تولید گیاهان دارویی 

 - تصویر مدارك شخصی متقاضی

تصویر مدرك تحصیلی براي 

معرفی کارشناس ناظر  - کارشناسان

 کپی اسناد منابع تأمین  - 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-6-1: کد شناسنامه              

 میوه هايمشاوره در احداث باغ : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان-مدیریت باغبانی -در استان معاونت تولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  عه و تقاضاي افراد متقاضیمراج :شرح فرایند انجام خدمت

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ها

 روز 3- 2 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 کلیه خدمات مشاوره اي رایگان می باشد

  کلیه افراد متقاضی : شرایط متقاضی خدمت 

 

  داشتن مجوز و ارائه مجوز احداث باغ : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

  مدیریت باغبانی   –ت گیاهی معاونت تولیدا –سازمان جهاد کشاورزي : در استان :متصدیان انجام کار 

  مدیریت جهاد کشاورزي : درشهرستان 

 

  مراجعه متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به مدیریت این خدمت داراي 

  .جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 مشاوره در احداث باغات میوه

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

داشتن مجوز و ارائه 

  مجوز احداث باغ

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  3تا  2

 ضاي افراد متقاضیمراجعه و تقا

 پایان

 بازدید از نهالستان

 تائید؟

 خیر

 بله

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص
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  قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم خدمات

  1-7 -1: کد شناسنامه                       

 مشاوره بیمه محصوالت باغی : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت باغبانی  درشهرستان مدیریت جهاد کشاورزي  -در استان معاونت تولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  بانک کشاورزي -

 

 متقاضی -ابالغ به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -تعیین سهمیه :ح فرایند انجام خدمتشر

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 بانک کشاورزي

  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 ن است خدمات به استثناء تعرفه بیمه سهم باغدار رایگا 

 دارا بودن اسناد مربوط به باغ : شرایط متقاضی خدمت 

 اسناد مربوطه : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .کشاورزي ارائه می نماید مدیریت جهاد

 فرم بیمه گذاري مربوط به باغداري :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 تعیین سهمیه

 مشاوره بیمه محصوالت باغی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  اسناد مربوط به باغ
  مدت زمان مدت زمان 

  تا  روز

 ابالغ به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

 قاضی پاسخ به مت

 پایان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-8 -1: کد شناسنامه                

  

 ها  باغو بهسازي  اصالح  مشاوره درامور : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست باغدار - 1

  داشتن باغ مورد نظر - 2

 یات اصالحیبازدید از باغ و تشخیص نیاز به عمل - 3

 پیوند و غیره -تغذیه -ارائه یارانه به باغدار یا انجام امور اصالحی مانند هرس - 4

 - :سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام خدمت

 روز 20 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 واریز به حساب باغدار در صورت ارائه یارانه

  داشتن باغی که نیاز به اصالح دارد - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

  باغدار عالقمند و فعال باشد - 2

 مدارك مورد نیاز و اسناد باغ - 3

 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت
  مدارك شخصی - 1

  اسناد زمین - 2

 بازدید کارشناس از باغ و تعیین نیاز - 3

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :ام کار متصدیان انج

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )تکمیل گرددسطر بعدي  4مربوطه 
 .گردد فرم  مربوط به ارائه خدمت به متقاضیان که در شهرستان تکمیل می2

  :نام فرم 

  تفاهم نامه انجام امور باغی - 1 : کد فرم 

 گواهی انجام کار - 2

میزان یارانه و یا عملیات انجام  -میزان سطح -نوع عملیات اصالحی -نام باغدارو نام روستا :توضیحات فرم 

 شده

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح   :  توضیحات

 را قبالً بررسی نمایند 
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 شروع

 ها باغو بهسازي  اصالح  مشاوره در امور

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  اسناد زمین -مدارك شخصی

بازدیـــد کارشـــناس از بـــاغ و 

 تعیین نیاز

  مدت زمان مدت زمان 

 روز    ٢٠       

  ارائه درخواست باغدار

 

 پایان

 بازدید از باغ و تشخیص نیاز به عملیات اصالحی

 پیوند و غیره -تغذیه -ارائه یارانه به باغدار یا انجام امور اصالحی مانند هرس

  داشتن باغ مورد نظر
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-9 - 1: کد شناسنامه                

  

 مشاوره در امور تغذیه گیاهی باغبانی : نام خدمت قابل ارائه 

  مدیریت باغبانی  درشهرستان مدیریت جهاد کشاورزي -در استان معاونت تولیدات گیاهی :حد ارائه دهنده خدمت نام  وا

 

 :شرح فرایند انجام خدمت
 مراجعه و تقاضاي باغداران و تولید کنندگان محصوالت باغبانی

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت

 بخش تحقیقات آب و خاك مرکز تحقیقات

 ا روز :مان میانگین براي ارائه خدمتز

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت

 کلیه خدمات مشاوره اي رایگان می باشد

 کلیه باغداران و گلخانه داران : شرایط متقاضی خدمت 

 اسناد مربوطه  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 قاضی مراجعه حضوري مت :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

 

 به تعداد فرم هاي: (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

اقتصادي طرح را به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 پایان

 مشاوره در امور تغذیه گیاهی باغبانی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  اسناد مربوطه 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  1

 مراجعه و تقاضاي باغداران و تولید کنندگان محصوالت باغبانی

 ارائه خدمات مقتضی
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-10 - 1: کد شناسنامه                            

 توسعه باغ مشاوره در : نام خدمت قابل ارائه 

 اد کشاورزي درشهرستان در استان مدیریت باغبانی جهاد کشاورزي و مدیریت جه :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تقاضاي باغدار  - 1

  بازدید از باغ مربوطه - 2

 تعیین میزان سطح به هکتار - 3

 ارائه یارانه به باغدار یا انجام عملیات کشت و خرید نهال - 4

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

 :خدمت
- 

 )کند زان سطح در شهرستان تغییر میبا توجه به می(یکماه  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

 :انجام خدمت
 واریز به حساب باغدار

  داشتن باغ یا زمین مورد نظر با سند مربوطه - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

  مطابقت داشتن منطقه با نوع میوه تقاضا شده جهت کشت - 2

 انجام آزمون آب و خاك - 3

 

  داشتن تقاضا - 1 : انجام خدمت مدارك مورد نیازبراي

  نتیجه آزمون خاك و برگ - 2

 بازدید از زمین - 3

 اسناد زمین - 4

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازمان جهاد کشاورزي استان یا  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
 .گردد فرم مربوط به ارائه خدمت به متقاضیان که در شهرستان تکمیل می 2-

  تفاهم نامه انجام کار -1 :نام فرم 

 جام کارگواهی ان -2

  : کد فرم 

 میزان یارانه یا تعداد نهال تحویل شده -میزان توسعه به هکتار -نوع باغ -نام باغداروروستا :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 توسعه باغمشاوره در 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 
  مدت زمان مدت زمان 

 حدود یکماه   

  تقاضاي باغدار

 

 پایان

 تعیین میزان سطح به هکتار

 

  بازدید از باغ مربوطه

 

 ارائه یارانه به باغدار یا انجام عملیات کشت و خرید نهال

  ن تقاضاداشت

  نتیجه آزمون خاك و برگ

 بازدید از زمین

  اسناد زمین
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  رت جهاد کشاورزي به مردمخدمات قابل ارائه وزا

  1-11 -1: کد شناسنامه                         

 در باغ) کارشناس ناظر(بکارگیري ناظرین فنی  : نام خدمت قابل ارائه 

در  استان معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهـاد کشـاورزي و مـدیریت جهـاد کشـاورزي       :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 شهرستان

  

  :ند انجام خدمتشرح فرای

 

  داران ارائه درخواست  تقاضاي باغداران و گلخانه -1

  تصویب اعتبار جهت بکارگیري ناظرین توسط مدیریت استان -2

  تعیین کارشناسان ناظر با هماهنگی شرکتهاي مشاوره کشاورزي و نظام مهندسی -3

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 

 روز 20 :خدمت زمان میانگین براي ارائه

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 واریز وجه به حساب شرکتهاي مشاوره کشاورزي از سوي شهرستانها

 نیاز باغ مربوطه به عملیات توسعه و اصالح و تعیین استعداد باغ : شرایط متقاضی خدمت 

  اظرمدارك کارشناسان ن -1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  قرارداد ناظرین با شرکت -2

 قرارداد با شرکت  -3

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 تانسازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرس :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
 گردد فرمهاي بازدید کارشناسان ناظر که از طرف شرکت مشاور تحویل می -

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  به متقاضیان توصیه می : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 در باغ ) کارشناس ناظر(بکارگیري ناظرین فنی 

 شروع

 پایان

 درخواست متقاضی به مراکز خدمات یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

 ارسال به مدیریت باغبانی استان 

آیا اعتبار الزم 

 ؟صویب شده استت

 تعیین کارشناسان با هماهنگی سازمان نظام مهندسی کشاورزي

 اعالم به جهاد کشاورزي شهرستان 

اعالم به شهرستان با ذکر 

دالیل 

 پایان

   مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

 روز   ٢٠        

  مدت زمان مدت زمان 
  مدارك کارشناسان ناظر -

  قرارداد ناظرین با شرکت - 

  قرارداد با شرکت  -
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-12 -1: کد شناسنامه                 

 مرکبات   3جایگزینی و نوسازي  باغ هاي درجه   : نام خدمت قابل ارائه 

معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشـاورزي اسـتان و در شهرسـتان مـدیریت       :خدمت  نام  واحد ارائه دهنده

 جهاد کشاورزي

مـدیریت باغبـانی سـازمان     -درخواست متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرسـتان     :شرح فرایند انجام خدمت

 . جهاد کشاورزي استان 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 مدیریت باغبانی استان    -مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  -کشاورزي استان   بانک

 روز    60 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان     

  )ی براي اصالح و یا براي جایگزین( داشتن زمین به شرطی که باغ باشد  : شرایط متقاضی خدمت 

زمین مورد نظـر شـالیزاري   .( تائید مدیریت جهاد کشاورز ي شهرستان براي سایر اقدامات 

 .)  نباشد

 سند مالکیت زمین  -2درخواست متقاضی به  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  -1   : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :م کار متصدیان انجا

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )کمیل گرددسطر بعدي ت 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 . مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

درجایگزینی حذف و ریشه کنی تمام و یا قسمتی از باغ و کاشـت دوبـاره آن صـورت مـی      :توضیحات فرم 

 .گیرد

تقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را به م : توضیحات 

  . قبالً بررسی نمایند
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 درخواست متقاضی  به مدیریت جهاد کشاورزي 

 پایان

 مرکبات  3جایگزینی و نوسازي  باغ هاي درجه  

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

درخواست متقاضی به  مدیریت  -1

سند  - 2جهاد کشاورزي شهرستان 

  مالکیت زمین

  مدت زمان مدت زمان 

 روز   60

 سازمان جهاد کشاورزي استانمدیریت امور سرمایه گذاري + مدیریت باغبانی 

 بررسی کارشناسان شهرستان

 تائید؟

 موافقت؟

 خیر

 بله

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص

 معرفی و قرار دادن  متقاضی در نوبت وام و در صورت موجود بودن تسهیالت

 خیر

متقاضی نیازمند 

  تسهیالت 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-13 -1: کد شناسنامه                     

 ات مرکب 2نوسازي  باغ هاي درجه  اصالح ، بهسازي و  : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  درخواست متقاضی  به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -  :شرح فرایند انجام خدمت

 . مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان  - 

سایردستگاههاي مرتبط درجهـت انجـام   

 :خدمت
 مدیریت باغبانی استان   -مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان - بانک کشاورزي استان

 روز    60 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریـز وجـه   

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

  )براي اصالح و یا براي جایگزینی ( داشتن زمین به شرطی که باغ باشد  : شرایط متقاضی خدمت 

  ورز ي شهرستان براي سایر اقدامات  تائید مدیریت جهاد کشا

 .)زمین مورد نظر شالیزاري نباشد( 

  درخواست متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 سند مالکیت زمین  - 2

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 ونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان     معا –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

م نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        این خدمت داراي فر

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

در جایگزینی حذف و ریشه کنی تمام و یا قسمتی از باغ و کاشت دوباره آن صورت می  :توضیحات فرم 

 گیرد

دها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را به متقاضیان توصیه می شود استاندار : توضیحات 

  . قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 مرکبات 2اصالح ، بهسازي و نوسازي  باغ هاي درجه 

 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز     ٦٠      

  درخواست متقاضی  به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استانریت یمد   

 

    مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

ــدیریت   ــه م درخواســت متقاضــی ب

  جهــــاد کشــــاورزي شهرســــتان 

 سند مالکیت زمین -2
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 17-1: کد شناسنامه             

 الگویی درختان میوه هاي توسعه باغ : نام خدمت قابل ارائه 

 شهرستان یا مدیریت باغبانی در سازمان جهاد کشاورزي استان  مدیریت جهاد کشاورزي :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست تقاضاي باغدار - 1

  بازدید از زمین و آب محل - 2

 تعیین میزان سطح - 3

 تعیین نوع محصول قابل کشت - 4

 اجراي سیستم تحت فشار - 5

 احداث ارقام درختان اصالح و توصیه شده تحقیقاتی -6

 ی باغداري به طور کاملاجراي اصول فن - 7

 اعطاي یارانه در صورت عدم اجراي مدیریت کشاورزي - 8

 - :سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام خدمت

 )روز 30(ماه  1 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

 :انجام خدمت
 به حساب باغدار چنانچه توسط متقاضی و با نظارت مدیریت انجام گیرد واریز

  داراي زمین مناسب - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

  مطلوب ECمنبع آب مطمئن و با شوري و  - 2

 باغدار عالقمند - 3

 مناسب بودن محل زمین - 4

 ترجیحاً باغدار باسواد - 5

  سند زمین - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  مجوز آب - 2

 مدارك شخصی - 3

 آزمون آب و خاك - 4

 وري متقاضی مراجعه حض :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

م هاي به تعداد فر: (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

  فرم تفاهم نامه انجام باغ الگویی -1

 گواهی اجراي تفاهم نامه - 2

  :نام فرم 

  : کد فرم 

 شده کشت یاسطح یارانه میزان -ارقام نوع -احداثی باغ نوع -سطح میزان -نام باغداروروستا :توضیحات فرم 

استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  شودبه متقاضیان توصیه می : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 درخواست متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

 پایان

 میوه  الگویی درختان غهايتوسعه با

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

درخواست متقاضی به   -1

مدیریت جهاد کشاورزي 

سند مالکیت  - 2شهرستان 

  زمین

  مدت زمان مدت زمان 

 روز   60

 تعیین میزان سطح به هکتار و تعیین نوع محصول قابل کشت 

 بازدید کارشناس شهرستان از محل 

 تائید؟

مجري جهاد کشاورزي  آیا

 است ؟

 خیر

 بله

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص

 اجراي سیستم تحت فشار 

 خیر

  بله 

 شروع 

 احداث ارقام درختان اصالح شده و توصیه شده تحقیقاتی

 نظارت واجراي اصول فنی باغذاري به طور کامل 

ارایه یارانه به باغدار در صورت 

 زيعدم اجرا توسط جهاد کشاور

نظارت واجراي اصول فنی 

 باغداري به طور کامل 

 پایان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-18 -1: کد شناسنامه                    

  

 صدور پروانه تاسیس واحد گلخانه  : نام خدمت قابل ارائه 

 غبانی سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مدیریت با :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان - 

  بررسی مدارك و مستندات مطابق شرایط و ضوابط و انجام بازدید کارشناسی از محل - 

 استان و معرفی جهت تدوین طرح توجیهیدرصورت موافقت بررسی پرونده در  - 

 صدور پروانه تاسیس گلخانه  - 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 ادارات اخذ استعالم 

 روز 40 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
-- 

  بخش کشاورزي  داراي تحصیالت دانشگاهی در : شرایط متقاضی خدمت 

  گذراندن دوره هاي آموزشی ویژه گلخانه

  مترمربع زمین با شرایط مناسب  5000دارابودن حداقل 

 دارابودن منبع تامین آب و برق

  کپی سند زمین ، کپی شناسنامه  -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  کپی مجوز تامین آب  - 

 ارائه طرح توجیهی و فنی - 

 ذیربطاخذ استعالمات ازادارات  - 

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 ن مربوطه تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستا : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به مدیریت 

 .جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 : توضیحات 
ود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را به متقاضیان توصیه می ش

 قبالً بررسی نمایند
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 صدور تاسیس واحد گلخانه اي

 شروع 

 پایان 

 درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان 

لق شرایط و ضوابط و انجام بازدید مدارك و مستندات مطبررسی 

 کارشناسی از محل

 اعالم به متقاضی  ایا شرایط دارد ؟ 

 بررسی پرونده در استان و معرفی جهت تدوین طرح توجیهی

 صدور پروانه تاسیس گلخانه

  مدت زمان مدت زمان 

  روز روز   4040

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

کپی سند زمین ، کپی 

شناسنامه ، کپی مجوز تامین 

  آب ، طرح توجهی و فنی 

 اخذ استعالمات وادارات ذیربط 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-19-1: کد شناسنامه                   

  

 )گل و گیاه -سبزي و صیفی(برداري گلخانه  بهرهصدور پروانه   : نام خدمت قابل ارائه 

  ها و مجوزها مدیریت صدور پروانه :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 )ها با عضویت باغبانی در کمیته فنی صدور پروانه(

  

  :شرح فرایند انجام خدمت
 

  ارائه درخواست متقاضی - 1

  تکمیل پرونده در مدیریت جهاد کشاوزي شهرستان - 2

 به مدیریت صدور پروانه و بررسی در کمیته فنی ارسال - 3

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

 - :خدمت

 روز 60تا  40 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

 .نماید سازمان هیچگونه وجهی از متقاضی اخذ نمی :انجام خدمت

  التحصیل رشته کشاورزي دانش فنی، فارغ دارا بودن - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

  هاي آموزشی طی نمودن دوره - 2

  بکارگیري مهندسی کشاورزي - 3

 
تکمیل فرمهاي  -مجوز تأمین انرژي -مجوز آب - شناسایی محل -سند مالکیت زمین : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  ارائه استعالمات الزم -مربوطه

 
 حضوري متقاضی  مراجعه :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

  سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 
 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

د فرم هاي به تعدا: (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
 )فرم درخواست(1فرم شماره 

 درخواست صدور پروانه :نام فرم 

  : کد فرم 

 تکمیل توسط متقاضی :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح  : توضیحات 

  .را قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 )گل و گیاه -سبزي و صیفی(برداري گلخانه  صدور پروانه  بهره

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

 

      روز 60تا  40         مدت زمانمدت زمان

  ارائه درخواست متقاضی 

 

 پایان

 تکمیل پرونده در مدیریت جهاد کشاوزي شهرستان

 ارسال به مدیریت صدور پروانه و بررسی در کمیته فنی

 -شناسایی محـل  -الکیت زمینسند م

ــوز آب ــرژي   -مج ــأمین ان ــوز ت  -مج

ارائـــه  -تکمیـــل فرمهـــاي مربوطـــه

  استعالمات الزم
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 20 - 1: کد شناسنامه                

 )گلخانه اي( اصالح و احیاء گل و گیاهان زینتی  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي و  مدیریت باغبانی - معاونت تولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  –صدور پروانه در  استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان -

بررسی مدارك مطابق شرایط و ضوابط و استانداردهاي نظام گلخانه اي کشور و بازدید از  -

  گلخانه

  ارسال پرونده متقاضی به سازمان در صورت موافقت  -

  بررسی پرونده توسط مدیریت صدور پروانه -

  طرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی،دارویی و قارچ هاي خوراکی -

  )تجهیز و باز سازي(در صورت موافقت کمیته فنی و صدور پروانه اصالح و احیاء -

 )دن تسهیالتدر صورت موجود بو(معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیالت  -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و بانک هاي عامل

 روز 40-20 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

گیاه که قبالً از سـازمان مجـوز دریافـت نمـوده انـد و نیـاز بـه        کلیه تولید کنندگان گل و  : شرایط متقاضی خدمت 

 .بازسازي دارند

اصل  -2) کارت ملی -کارت پایان خدمت-شناسنامه(تصویر مدارك شخصی متقاضی - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  ) آب،برق، گاز، سند زمین(کپی اسناد و مدارك  -3پروانه تولید و بهره برداري متقاضی 

 ارائه طرح تجهیز و بازسازي - 4

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 یت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه تلفن مدیر : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

  اصالح و احیاء گل و گیاهان زینتی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

اصل پروانه  -2تصویر مدارك شخصی متقاضی  -1

کپـی اسـناد و    -3تولید و بهره بـرداري متقاضـی   

ــدارك  ــرق، گـــ (مـ ــین آب،بـ ــند زمـ   )از، سـ

 ارائه طرح تجهیز و بازسازي -4 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  40تا  20

بررسی  مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی در صورت موافقت اولیه ارسال 

 به سازمان 

 ارسال پرونده متقاضی به سازمان 

 مدیریت صدور پروانهبررسی پرونده توسط 

 طرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی،دارویی و قارچ هاي خوراکی

 قرار دادن  متقاضی در نوبت وام و در صورت موجود بودن تسهیالت

 صدور پروانه تأسیس توسط سازمان

 موافقت؟ 

 بله

 خیر

 تصمیم تأئید؟

 خیر

 بله

 متقاضی نیازمند به تسهیالت؟

 اصالح نواقصاعالم به متقاضی جهت 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-21 -1: کد شناسنامه                 

 اصالح و احیاء گیاهان دارویی : نام خدمت قابل ارائه 

مـدیریت   -مدیریت باغبانی -معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي -معاونت تولیدات گیاهی :ده خدمت نام  واحد ارائه دهن

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  -صدور پروانه در استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان -

  یط و ضوابط نظام گلخانه اي کشور و بازدید از گلخانهبررسی مدارك مطابق شرا -

  در صورت موافقت ارسال پرونده متقاضی به سازمان  -

  بررسی پرونده توسط مدیریت صدور پروانه -

  طرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی،دارویی و قارچ هاي خوراکی -

  )هیز و باز سازيتج(در صورت موافقت کمیته فنی و صدور پروانه اصالح و احیاء -

 )در صورت موجود بودن تسهیالت(معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیالت  -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و بانک هاي عامل

 روز 40-20 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :ت انجام خدمتجه
 رایگان

کلیه تولید کنندگان گیاهان داروئی که داراي پروانه تولید و بهره برداري می باشند و نیـاز   : شرایط متقاضی خدمت 

 بازسازي دارند

اصـل   -2) کارت ملـی  -کارت پایان خدمت-شناسنامه(تصویر مدارك شخصی متقاضی -1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  ) آب،بـرق، گـاز، سـند زمـین    (کپی اسناد و مدارك  -3ید و بهره برداري متقاضی پروانه تول

 ارائه طرح تجهیز و بازسازي -4

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 ان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازم :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .زي ارائه می نمایدمدیریت جهاد کشاور

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

 اصالح و احیاء گیاهان دارویی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  40تا  20

 بررسی مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی در صورت موافقت اولیه ارسال به سازمان 

 ارسال پرونده متقاضی به سازمان 

 بررسی پرونده توسط مدیریت صدور پروانه

 طرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی،دارویی و قارچ هاي خوراکی

 صدور پروانه احیا توسط سازمان

 معرفی و قرار دادن  متقاضی در نوبت وام و در صورت موجود بودن تسهیالت

 صدور پروانه تأسیس توسط سازمان

 موافقت؟

 بله

 خیر
 تائید

 رخی

 بله

 خیر

 تائید

 متقاضی نیازمند به تسهیالت؟

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص

 تصویر مدارك شخصی متقاضی  -1

اصل پروانه تولید و بهره برداري  -2

کپی اسناد و مدارك  -3متقاضی 

ائه ار -4) آب،برق، گاز، سند زمین(

  طرح تجهیز و بازسازي
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-22 -1: کد شناسنامه                   

 صدور پروانه تاسیس واحد تولید قارچ خوراکی  : نام خدمت قابل ارائه 

مـدیریت   -مدیریت باغبانی -معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي -معاونت تولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  -صدور پروانه در استان 

  

 :شرح فرایند انجام خدمت

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان  - 

  معرفی متقاضی به انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی جهت بررسی  - 

 عضویت در انجمن صدور پروانه تاسیس و معرفی جهت تسهیالت بانکی  - 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 ادارات اخذ استعالم 

 روز تا زمان معرفی به بانک عامل  60تا  30 :نگین براي ارائه خدمتزمان میا

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
--- 

دارابودن دانش فنی و تخصص الزم یا اینکه یک کارشناس مطلع و متخصص را بـا قـرارداد    : شرایط متقاضی خدمت 

  محضري جهت همکاري معرفی نماید 

متر مربع و بـراي قـارچ صـدفی     2000وردنیاز براي پرورش قارچ دکمه اي حداقل زمین م

  مترمربع  1000

 ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادي توسط متقاضی 

  کپی سند زمین ، کپی شناسنامه  -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  تاییدیه شوراي اسالمی محل  - 

 کپی اسناد منابع تامین آب    -

 مراجعه حضوري متقاضی  :خدمت نحوه دسترسی به 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (ت فرم هاي خدم

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 : توضیحات 
فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط

 قبالً بررسی نمایند
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 قارچ خوراکیصدور پروانه تاسیس واحد تولید 

 شروع 

 پایان 

 ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

معرفی متقاضی به انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی جهت 

 بررسی 

 اعالم به متقاضی  ایا شرایط دارد ؟ 

 بانکی  عضویت درانجمن، صدور پروانه تاسیس و معرفی جهت تسهیالت

  مدت زمان مدت زمان 

روز  تا زمان روز  تا زمان   6060تا تا   3030

  معرفی به بانک عاملمعرفی به بانک عامل

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

ــی    ــین ، کپ ــند زم ــی س کپ

  شناسنامه ، 

  تایید شوراي اسالمی محل 

 تامین آب  کپی اسناد منابع
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  -23-1: کد شناسنامه                 

  

 د و پرورش قارچبرداري واحدهاي تولی صدور پروانه بهره : نام خدمت قابل ارائه 

هـا در   مدیریت باغبـانی در کمیتـه فنـی صـدور پروانـه      -ها و مجوزها مدیریت صدور پروانه :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 سازمان جهاد کشاورزي  استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی  -1

  هاي ارائه شده تهیه طرح توجیه اقتصادي مطابق فرمت -2

 تکمیل پرونده در مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -3

 ارسال به مدیریت صدور پروانه و بررسی در کمیته فنی -4

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی

 روز 60تا  40 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :خدمت جهت انجام
 .نماید سازمان هیچگونه وجهی از متقاضی اخذ نمی

هـاي   التحصـیل رشـته   دارا بودن دانش فنی و تخصصی الزم و یا معرفـی مـدیر فنـی فـارغ     : شرایط متقاضی خدمت 

 شناسی کشاورزي، صنایع غذایی و یا زیست

 -دامپزشکی -وترابري استعالم ازراه -مربوطه تکمیل فرمهاي -مجوز آب -سندمالکیت زمین : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 محیط زیست

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 رستانسازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شه :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :یحات فرم توض

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 .قبالً بررسی نمایند
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 برداري واحدهاي تولید و پرورش قارچ صدور پروانه بهره

 شروع 

 پایان 

 ارائه درخواست متقاضی

 هاي ارائه شده تهیه طرح توجیه اقتصادي مطابق فرمت

 اعالم به متقاضی  ایا شرایط دارد ؟ 

 ارسال به مدیریت صدور پروانه و بررسی در کمیته فنی

  مدت زمان مدت زمان 

روز  تا زمان روز  تا زمان   6060تا تا   3030

  معرفی به بانک عاملمعرفی به بانک عامل

  رد نیاز رد نیاز مدارك مومدارك مو

ــی    ــین ، کپ ــند زم ــی س کپ

  شناسنامه ، 

  تایید شوراي اسالمی محل 

 کپی اسناد منابع تامین آب 

 تکمیل پرونده در مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان
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  1- 24 -1: کد شناسنامه                       خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  

 صدور مجوز تولید بهره برداري واحدهاي تولید قارچ خوراکی : ارائه  نام خدمت قابل

مـدیریت صـدور پروانـه در سـازمان جهـاد       -مـدیریت باغبـانی   -معاونت تولیـدات گیـاهی   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان –کشاورزي استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  اد کشاورزي شهرستاندرخواست متقاضی جه -1

ارائه گزارش بازدید کارشناس شهرستان از وضـعیت تولیـد و شـرایط کشـت و ارسـال       -2

  مدارك سازمان

  بررسی مدارك توسط مدیریت باغبانی و در صورت نیاز بازدید از واحد تولیدي -3

  طرح در کمیته فنی تولیدات گلخانه اي  -4

 صدور پروانه ها  صدور مجوز تولید بهره برداري از مدیریت -5

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 اداره محیط زیست شهرستان -سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی استان

 روز 40تا  30 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت

ینه بررسی طرحها توسـط سـازمان   کلیه خدمات سازمان جهاد کشاورزي رایگان است و هز

 .نظام مهندسی دریافت میشود

کارشناسان کشاورزي مرتبط و افرادي که داراي کارشناس ناضـر کشـاورزي مـرتبط عضـو      : شرایط متقاضی خدمت 

 نظام مهندسی  باشند

ــوقی     -1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت ــا حق ــی ی ــی حقیق ــدارك شخص ــی م ــتعالم از اداره م -2کپ ــت  اس ــیط زیس   ح

معرفـی نامـه از    –4کپـی مـدارك کارشـناس نـاظر و قـرار داد ان      -کپی سـند زمـین   –3

 شهرستان

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 ورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازمان جهاد کشا :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

  .نماید مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 شهرستاندرخواست متقاضی جهاد کشاورزي 

 پایان

  صدور مجوز تولید بهره برداري واحدهاي تولید قارچ خوراکی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

کپی مدارك شخصی حقیقی یا  - 1

استعالم از اداره محیط  - 2حقوقی 

کپی - کپی سند زمین –3زیست 

مدارك کارشناس ناظر و قرار داد ان 

 معرفی نامه از شهرستان –4

  ان ان مدت زممدت زم

 روز  40تا  30

 ارائه گزارش بازدید کارشناس شهرستان از وضعیت تولید و شرایط کشت و ارسال مدارك سازمان

 بررسی مدارك توسط مدیریت باغبانی و در صورت نیاز بازدید از واحد تولیدي 

 طرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ هاي خوراکی

 صدور پروانه ها  صدور مجوز تولید بهره برداري از مدیریت

 تائید؟

 خیر

 بله

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-25 -1: کد شناسنامه                 

  

راهنمائی و مشاوره  کارشناسان و کار اموزان و دانشجویان کشـاورزي  و متقاضـیان قـارچ     : قابل ارائه  نام خدمت

 خوراکی

مـدیریت    –مدیریت باغبانی سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان      -معاونت تولیدات گیاهی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  جهاد کشاورزي شهرستان

 

  

 :شرح فرایند انجام خدمت

  راجعه متقاضی و ارائه اطالعات تخصصی و مشاوره از سوي کارشناس مربوطهم -1

  راهنمائی متقاضیان دریافت مجوز از مراحل ان -2

  مشاوره و راهنمائی کار اموزان کشاورزي -3

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 دانشکده کشاورزي

  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

حساب واریز وجه هزینه ها وشماره 

 :جهت انجام خدمت
 .کلیه خدمات سازمان جهاد کشاورزي رایگان است

  : شرایط متقاضی خدمت 

  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 

 استان     معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

ـ     ه همـراه مـدارك بـه    این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را ب

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 مراجعه متقاضی و ارائه اطالعات تخصصی و مشاوره از سوي کارشناس مربوطه

 پایان

 راهنمائی و مشاوره  کارشناسان و کار آموزان و دانشجویان کشاورزي 

  و متقاضیان قارچ خوراکی 

 
 

 راهنمائی متقاضیان دریافت مجوز از مراحل ان

 اموزان کشاورزيمشاوره و راهنمائی کار 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-26-1: کد شناسنامه              

 توسعه و افزایش سطح زیر کشت و ظرفیت واحدهاي تولیدي قارچ خوراکی : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  –مدیریت باغبانی  -معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي –معاونت تولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -د کشاورزي استانصدور پروانه ها درسازمان جها

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان -1

  بررسی  مدارك مربوطه مطابق شرایط ابالغی -2

و  بازدید از واحد تولیدي و گزارش کامل فنی از فرایند تولید و سیستم کشت و پرورش -3

  سالن تولید و ارسال ان به سازمان

  بررسی تخصصی مدارك و پرونده توسط مدیریت باغبانی -4

  طرح در کمیته فنی تولیدات گلخانه اي  -5

  صدور پروانه توسط مدیریت صدور پروانه  -6

در صورت نیاز به تسهیالت تکمیلی داشتن شرایط الزم معرفـی بـه بانـک هـاي عامـل       -7

 ریزي و امور اقتصادي و قرار در نوبت وام  توسط معاونت برنامه

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

 :خدمت
 سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و بانک هاي عامل 

 روز  60تا  30 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

 :انجام خدمت

ان است و هزینه بررسی طرحها توسـط سـازمان   کلیه خدمات سازمان جهاد کشاورزي رایگ

 .نظام مهندسی دریافت میشود

  : شرایط متقاضی خدمت 

  ارائه گزارش فنی تخصصی از وضعیت تولیدي توسط جهاد کشاورزي شهرستان -1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  اناستعالم از اداره محیط زیست شهرست-3ارائه مدارك کارشناس ناظر فنی  -2 

 معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  –4 

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 تانسازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرس :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :ات فرم توضیح

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

 توسعه و افزایش سطح زیر کشت و ظرفیت واحدهاي تولیدي قارچ خوراکی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

ارائه گزارش فنی تخصصی از وضـعیت تولیـدي    -1

 ارائه مـدارك  -2توسط جهاد کشاورزي شهرستان 

  کارشناس ناظر فنی

استعالم از اداره محیط زیست شهرسـتان  -3 

 معرفی نامه از جهاد کشاورزي شهرستان  –4

  

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  60تا  30

 بررسی مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی  

و سالن  بازدید از واحد تولیدي و گزارش کامل فنی از فرایند تولیدو سیستم کشت و پرورش

  ن به سازمانآ سالتولید و ار

 طرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی، دارویی  قارچ هاي خوراکی

 صدور پروانه تأسیس توسط سازمان 

 قرار دادن  متقاضی در نوبت وام و در صورت موجود بودن تسهیالت

  بررسی تخصصی مدارك و پرونده توسط مدیریت باغبانی

 تائید؟

 خیر

 بله

 تائید؟

 خیر

 بله

 متقاضی نیازمند به تسهیالت؟

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 27- 1: کد شناسنامه                

 د هاي تولید قارچ خوراکی تمدید پروانه و نظارت فنی واح : نام خدمت قابل ارائه 

مـدیریت صـدور پروانـه و صـدور مجوزهـا در       -مدیریت باغبـانی  -معاونت تولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان –سازمان جهاد کشاورزي استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  شهرستان ارائه درخواست تمدید متقاضی به جهاد کشاورزي -1

بازدید از واحد تولیدي و گزارش کامـل فنـی از شـرایط تولیـد و سـالن توسـط جهـاد         -2

  کشاورزي شهرستان و ارسال ان به سازمان 

  بررسی و در صورت نیاز بازدید از واحد تولیدي مربوطه توسط مدیریت باغبانی سازمان  -3

 صدور مجوز تمدید توسط مدیریت صدور پروانه ها-4

اههاي مرتبط درجهت سایردستگ

 :انجام خدمت
 اداره محیط زیست شهرستان مربوطه

 روز  15تا  7 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت

کلیه خدمات سازمان جهاد کشاورزي رایگان است و هزینه بررسی طرحها توسـط سـازمان   

 نظام مهندسی دریافت میشود

  : یط متقاضی خدمت شرا

معرفی نامـه از   –3استعالم اداره محیط زیست شهرستان مربوطه  –2اصل مجوز قبلی  -1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 شهرستان

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 رزي استان     معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاو –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

را بـه همـراه مـدارك بـه     این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود    

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 ارائه درخواست تمدید متقاضی به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

  تمدید پروانه و نظارت فنی واحد هاي تولید قارچ خوراکی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

ــی   -1 ــوز قبلـ ــل مجـ   اصـ

اســـتعالم اداره محـــیط  –2

  طــه زیســت شهرســتان مربو

  معرفی نامه از شهرستان –3

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  15تا  7

بازدید از واحد تولیدي و گزارش کامل فنی از شرایط تولید و سالن توسط جهاد 

 کشاورزي شهرستان و ارسال ان به سازمان 

بررسی و در صورت نیاز بازدید از واحد تولیدي مربوطه توسط مدیریت باغبانی  

 سازمان 

تمدید توسط مدیریت صدور پروانه صدور مجوز 

 ها

 تائید؟

 خیر

 بله

 تائید؟
 خیر

 بله

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 28 -1: کد شناسنامه              

 توسعه باغات زیتون  : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تقاضاي باغدار - 1

  بازدید کارشناس از زمین - 2

 GPSتعیین میزان سطح با  - 3

 اي انهارائه یارانه توسعه و اعطاء نهال یار - 4

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
- 

 روز 10 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
- 

  داشتن زمین - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

  ارائه آزمون آب و خاك - 2

 داشتن آب مطمئن و مجوز برداشت آب - 3

 عالقمندي باغدار - 4

 تتأیید اراضی جهت کش - 5

  اسناد زمین - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  مجوز آب - 2

3 - GPS زمین 

 تقاضاي باغدار - 4

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان سازمان جهاد کشاورزي استان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
 .گردد فرم ارائه یارانه و یا خدمت که در شهرستان تکمیل می2

  تفاهم نامه توسعه  - 1 :نام فرم 

 گواهی اجراي تفاهم نامه - 2

  : کد فرم 

 میزان یارانه و یا تعداد نهال تحویلی -میزان سطح توسعه -نام باغدار و روستا :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 توسعه باغات زیتون

 شروع 

 پایان 

 جهاد کشاورزي شهرستان درخواست متقاضی به مراکز خدمات یا مدیریت

 بازدید کارشناس شهرستان از زمین 

 اعالم به متقاضی  تایید ؟

 GPSتعیین میزان سطح با استفاده از 

  ارائه یارانه توسعه و اعطاء نهال یارانه اي به باغذار

    روز روز   1010
  اسناد زمین - 1

  مجوز آب - 2

33--  GPS زمـــــین  

  تقاضاي باغدار -4

 خیر

 بلھ

 پایان 
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  ائه وزارت جهاد کشاورزي به مردمت قابل ارخدما

  1-29 -1: کد شناسنامه                

 هرس، تغذیه، پیوند و آزمون خاك و برگ زیتون : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تقاضاي باغدار -1

  بازدید از باغ -2

 عیین نیاز اصالحی ت -3

 ارائه یارانه به باغدار یا انجام خدمات اصالحی توسط مراکز خدمات -4

 - :سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام خدمت

 روز 20 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 واریز وجه به حساب باغدار در صورت ارائه یارانه

  داشتن باغ زیتون - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

  نیاز به اصالح باغ - 2

 تقاضاي باغدار و عالقمندي باغدار - 3

  )باغ(اسناد زمین  - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  مجوز آب - 2

 مدارك شخصی باغدار - 3

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 لیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان     معاونت تو –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
 .گردد تفاهم نامه که در مدیریت جهاد کشاورزي تکمیل میفرم تفاهم نامه اجراي  2

  تفاهم نامه امور اصالحی - 1 :نام فرم 

 گواهی اجرا - 2

  : کد فرم 

درفرمهاي   -نام باغدار، نام روستا، میزان سطح، نوع باغ، میزان یارانه یا عملیات انجام شده :توضیحات فرم 

  لیاتی براي باغ  انجام شدهگرددکه باغداریارانه گرفته وآیا عم فوق مشخص می

 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طـرح   : توضیحات 

 .را قبالً بررسی نمایند
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 هرس ، تعذیه ، پیوند و آزمون خاك و برگ زیتون 

 شروع 

 پایان

 درخواست متقاضی به مراکز خدمات یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

 بازدید کارشناس شهرستان از محصول باغ 

 تایید ؟
   اعالم به متقاضی

  با ذکر دالیل 

 تعیین نیاز اصالحی 

ارائه یارانه به باغذار و یا انجام خدمات اصالحی توسط مرکز 

  ترویج و خدمات جهاد کشاورزي

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 20

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

 خیر

 بلھ

 پایان 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 30 -1: کد شناسنامه                    

  

 تغذیه باغات و نخیالت : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تقاضاي باغدار - 1

  گیري خاك و برگ درختان بازدید از باغ و نمونه - 2

 تعیین نیاز کودي - 3

 ارائه یارانه یا اعطاء کود مربوطه به باغدار - 4

ــت  سایرد ــرتبط درجه ــتگاههاي م س

 :انجام خدمت
- 

 روز 20 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریـز وجـه   

 :جهت انجام خدمت
 .گردد چنانچه یارانه تغذیه داده شود به حساب باغدار واریز می

  داشتن باغ - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

 داشتن نیاز کودي ماکرو و میکرو - 2

  اسناد زمین - 1 : ازبراي انجام خدمتمدارك مورد نی

 نتایج آموزن خاك و برگ - 2

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 هرستانسازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي ش :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هـاي  : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

  فرم  2

 

  تفاهم نامه انجام امور اصالحی - 1 :نام فرم 

 گواهی اجرا - 2

  : کد فرم 

 میزان یارانه -یزان کودم -نوع تغذیه کودي -نام روستا -نام باغدار -نوع باغ :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 تغذیه باغات و نخیالت

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز ٢٠       

  ي باغدارتقاضا

 پایان

 گیري خاك و برگ درختان بازدید از باغ و نمونه

 تعیین نیاز کودي

 ارائه یارانه یا اعطاء کود مربوطه به باغدار

  اسناد زمین

  نتایج آموزن خاك و برگ
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-31-1: کد شناسنامه              

  

 تهرس باغات و نخیال : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تقاضاي باغدار - 1

  بازدید از باغ - 2

 تعیین نیاز به هرس یا تکریب - 3

 ارائه یارانه به باغدار یا انجام امور هرس باغ یا نخیالت - 4

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
- 

 روز 20 :اي ارائه خدمتزمان میانگین بر

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 در صورت ارائه یارانه واریز به حساب باغدار

  تقاضاي باغدار عالقمند - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

 نیاز باغ به عملیات هرس - 2

  اسناد زمین - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مدارك شخصی باغدار - 2

 مراجعه حضوري متقاضی  :ه خدمت نحوه دسترسی ب

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (دمت فرم هاي خ

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
 فرم شامل تفاهم نامه و گواهی اجراي آن در مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 2

  تفاهم نامه انجام امور اصالحی - 1 :نام فرم 

 گواهی اجرا - 2

  : کد فرم 

 یا عملیات انجام شدهمیزان یارانه  -نام روستا -سطح باغ -نوع باغ -نام باغدار :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 .قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 هرس باغات و نخیالت

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز ٢٠       

  تقاضاي باغدار

  

 پایان

  بازدید از باغ

  

 نیاز به هرس یا تکریب تعیین

  ارائه یارانه به باغدار یا انجام امور هرس باغ یا نخیالت

  اسناد زمین

  نتایج آموزن خاك و برگ
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-32- 1: کد شناسنامه                

 نخیالت پوشش خوشه میوه در : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تقاضاي باغدار - 1

  بازدید از نخل بارور - 2

 تعیین تعداد نخیالت و نیاز به پوشش - 3

 اي و تحویل به باغدار اعطاء یارانه و یا خرید پوشش پارچه - 4

 

 - :سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام خدمت

 روز 20 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

 :انجام خدمت
 .گردد در صورت اعطاء یارانه به حساب باغدار واریز می

  داشتن باغ بارور نخل - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

 داشتن محصول کافی روي درختان - 2

  )باغ(سند زمین  - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

2 - GPS باغ 

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 رستان مربوطه تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شه : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
 فرم 2

  تفاهم نامه اجراي عملیات پوشش خوشه -1 :نام فرم 

 گواهی اجراي تفاهم نامه -2

  : کد فرم 

 لیمیزان یارانه و یا تعداد پوشش تحوی -تعداد درختان بارور -نام باغداروروستا :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 پوشش خوشه میوه در نخیالت

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز        

  )باغ(سند زمین 

GPS باغ    

 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  ٢٠         

 تقاضاي باغدار

 نپایا

 تعیین تعداد نخیالت و نیاز به پوشش

 بازدید از نخل بارور

 اي و تحویل به باغدار اعطاء یارانه و یا خرید پوشش پارچه
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-33 -1: کد شناسنامه                   

  

 صولخرید جعبه استاندارد برداشت مح : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تقاضاي باغدار - 1

  بازدید از محصول باغ - 2

 تعیین میزان محصول برداشت شده - 3

 خرید و تحویل جعبه استاندارد به باغدار - 4

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
- 

 روز 20 :خدمتزمان میانگین براي ارائه 

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
- 

  داراي باغ نخل ، انار یا مرکبات یا انگور - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

 جعبه گیري مطلوب محصول - 2

  )باغ(مدارك زمین  - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مدارك شخصی باغدار - 2

 ضی مراجعه حضوري متقا :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4بوطه مر
 فرم 2

  تفاهم نامه اجراي جعبه استاندارد - 1 :نام فرم 

 گواهی اجراي تفاهم نامه - 2

  : کد فرم 

 سطح کشت و تعداد جعبه تحویلی -میزان محصول -نوع محصول -نام باغداروروستا :توضیحات فرم 

ی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فن : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 محصول  خرید جعبه استاندارد برداشت

 شروع 

 پایان 

 درخواست متقاضی به مراکز خدمات یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

 بازدید کارشناس شهرستان از محصول باغ

 تایید ؟
  اعالم به متقاضی

  با ذکر دالیل 

 تعیین میزان محصول برداشت شده

  خرید جعبه استاندارد و تحویل باغ باغذار

  مدت زمان مدت زمان 

  روزروز  2020
  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  )باغ(مدارك زمین 

  مدارك شخصی باغدار

 خیر

 بلھ

 پایان 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-34- 1: کد شناسنامه                      

 برداشت بهداشتی محصول : نام خدمت قابل ارائه 

 جهاد کشاورزي شهرستان مدیریت  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تقاضاي باغداران - 1

  بازدید از محصول باغ - 2

 تعیین میزان سطح و تعداد درختان - 3

 خرید و تحویل چادرهاي برزنتی برداشت محصول - 4

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
- 

 روز 20 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

واریز وجه  هزینه ها وشماره حساب

 :جهت انجام خدمت
- 

  دارا بودن باغ نخل و یا انار و یا مرکبات - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

 انجام کار بطور صحیح و جلوگیري از ریزش و کثیف شدن محصول - 2

  اسناد باغ - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مدارك شخصی باغدار - 2

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :دیان انجام کار متص

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )طر بعدي تکمیل گرددس 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه       -

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 فرم 2 :نام فرم 

  تفاهم نامه اجراي پوشش خوشه - 1 : کد فرم 

 گواهی اجراي تفاهم نامه - 2

 باغدار  تعداد چادرتحویلی به -میزان محصول -تعداد درختان -نام باغدار و روستا :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 .قبالً بررسی نمایند
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 برداشت بهداشتی محصول 

 شروع 

 پایان 

 درخواست متقاضی به مراکز خدمات یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

 باغ بازدید کارشناس شهرستان از محصول

 تایید ؟
  اعالم به متقاضی

  با ذکر دالیل 

 تعیین میزان سطح و تعداد درختان

  خرید و تحویل چادرهاي یرزنتی برداشت محصول و تحویل به باغذار

  مدت زمانمدت زمان

  روز 20

    

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

  اسناد باغ  

  مدارك شخصی باغدار

 خیر

 بلھ

 پایان 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 35- 1: سنامه کد شنا               

  

 هاي مجوز دار نهال مثمر به نهالستان) شناسه(تهیه و تحویل لیبل  : نام خدمت قابل ارائه 

 )باغبانی(معاونت بهبود تولیدات گیاهی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  دکننده نهال مثمرهاي مورد تأیید و مجوزدار و تولی بازدید کمیته فنی از نهالستان - 1

  در صورت تأیید نهالهاي تولیدي، تکمیل فرمهاي شناسه دارشدن نهال - 2

  ارسال فرمهاي مربوطه به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور - 3

 چاپ لیبل و تحویل به تولیدکننده نهال - 4

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

 :خدمت
- 

 ماه 3حدود  :متزمان میانگین براي ارائه خد

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

 :انجام خدمت
- 

  .نهالستان داراي مجوز رسمی از مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال باشد - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

  .نهال مثمر تولید کند - 2

 .نهال تولیدي داراي شرایط استاندارد جهت نصب لیبل باشد - 3

 ه دار کردن نهال توسط اعضاي کمیته فنی نهالنامتکمیل فرمهاي مربوطه به شناس  : جام خدمتمدارك مورد نیازبراي ان

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان سازمان جهاد کشاورزي :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

  برگ فرم درخواست متقاضی و تأیید شناسه نهال  - 1

 دار کردن نهال فرم گزارش وضعیت نهالستان جهت شناسه - 2

  :رم نام ف

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 .قبالً بررسی نمایند
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 الستانهاي مجوز دارنهال مثمر به نه) شناسه(تهیه و تحویل لیبل 

 شروع 

 پایان 

 درخواست متقاضی به مراکز خدمات یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

 بازدید کمیته فنی از نهالستان تولید کننده نهال مثمر

آیا نهالهاي تولیدي 

 مورد تایید می باشد  ؟

  اعالم به متقاضی

  با ذکر دالیل 

ارسال فرمهاي مربوط به موسسه تحقیقات ثبت و 

 نهال کشور گواهی بذر و 

  و تحویل به تولید کننده نهال) شناسه(چاپ لیبل 

  مدت زمانمدت زمان

  ماه 3حدود   
  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

 خیر

 بلھ

 پایان 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-36 -1: کد شناسنامه                 

  

 تمدید مجوز تولید نهال مثمر : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت باغبانی درسازمان جهادکشاورزي استان   –معاونت بهبود تولیدات گیاهی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تکمیل پرونده و مدارك مورد نیاز - 1

  ته فنی نهال از نهالستانبازدید کمی - 2

 ارسال پرونده جهت تمدیدمجوز تولید نهال به مؤسسه ثبت و گواهی بذرونهال - 3

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
- 

 ماه 1حدود  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
- 

  ئه درخواست تمدید مجوز به کمیته فنی نهالارا - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

 داشتن وضعیت مطلوب نهالستان از نظر کمیته فنی نهال - 2

 ها و عناصر تشکیل دهنده غذایی انجام آزمون آب و خاك از نظر آلودگی - : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )ددسطر بعدي تکمیل گر 4مربوطه 
 برگ فرم بررسی وضعیت نهالستان جهت تمدید مجوز 1

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 . قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

 تمدید مجوز تولید نهال مثمر

  مدت زمان مدت زمان 

  روز روز   2626

 ارسال درخواست به مدیریت باغبانی سازمان 

 بررسی و بازدید کارشناسان  کمیته فنی نهال مدیریت باغبانی از محل 

 ارسال مدارك به موسسه تحقیقات بذر و نهال جهت تمدید مجوز 

 تمدید مجوز و ارسال به مدیریت باغبانی 

 به تولید کننده  اعالم دستورالعملها و شاخ هاي تولید نهال

آیا مدارك 

 کامل است ؟

 بله

 خیر
 آیا شرایط را دارد؟ 

 خیر

 بله

 خیر
ایا مجوز تمدید 

 شد؟
 عودت به مدیریت باغبانی 

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص

عودت به شهرستان واعالم 

به متقاضی جهت تامین 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-37- 1: کد شناسنامه                

 هاي مورد تأیید صدور مجوز تولید نهال مثمر به نهالستان : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان  –معاونت بهبود تولیدات گیاهی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

ضی و مدارك مورد نیاز ابتدا به مدیریت شهرستان و بعد به کمیته ارائه درخواست متقا -1

  فنی نهال استان

  بازدید از نهالستان توسط کمیته فنی نهال استان -2

 بذرو نهال کشورو صدورمجوز درصورت تأیید، معرفی به مؤسسه ثبت وگواهی -3

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
- 

 ماه 2تا  1حدود  :خدمت زمان میانگین براي ارائه

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
- 

  هکتار نهالستان 2داشتن حداقل  -1 : شرایط متقاضی خدمت 

  نهالستان ناظرفنی داشتن -همجوار  تا باغات  نهالستان  متر فاصله 1000حداقل  داشتن -2

 قات خاك و آب مرکزتحقیقاتداشتن شرایط مورد تأیید حفظ نباتات و بخش تحقی -3

تکمیـل فرمهـاي    -)نهالسـتان (سـاله زمـین    5  کپی سند مالکیت یا اجاره -کپی شناسنامه : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 نتایج آزمون خاك و آب از نظر عدم آلودگی و عناصر غذایی آب و خاك نهالستان -مربوطه

  مراجعه حضوري متقاضی :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4طه مربو

 4 -برگ طرح تـوجیهی فنـی مربوطـه    8 -برگ فرم تقاضاي متقاضی جهت صدور مجوز 1

 برگ فرمهاي مربوط به کمیته فنی نهال

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

رح را به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي ط : توضیحات 

  .قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

 صدور مجوز تولید نهال مثمر به نهالستانهاي مورد تایید  

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  26

 ارسال درخواست به مدیریت باغبانی سازمان

 از محل بررسی و بازدید کارشناسان کمیته فنی نهال مدیریت باغبانی

 ارسال مدارك به موسسه تحقیقات بذر و نهال جهت تمدید مجوز 

 صدور مجوز و ارسال به مدیریت باغبانی 

 اعالم دستورالعملها و شاخ هاي تولید نهال به تولید کننده 

آیا مدارك 

 کامل است ؟

 بله

 خیر
 شرایط را دارد؟  آیا

 خیر

 بله

 خیر
 عودت به مدیریت باغبانی  شد؟ صادرایا مجوز 

عودت به متقاضی جهت 

 تکمیل

عودت به شهرستان واعالم 

تامین  به متقاضی جهت

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز
ساله  5  کپی سند مالکیت یا اجاره - کپی شناسنامه

نتایج  - تکمیل فرمهاي مربوطه - )نهالستان(زمین 

آزمون خاك و آب از نظر عدم آلودگی و عناصر 

    نهالستان غذایی آب و خاك
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-38 -1: کد شناسنامه                   

  

 انجام آزمون خاك : نام خدمت قابل ارائه 

   مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان –معاونت بهبود تولیدات گیاهی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ها به  مراجعه متقاضی باغدار

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 

 روز 15-10 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 

 کلیه باغداران : شرایط متقاضی خدمت 

 دفترچه باغداري : رك مورد نیازبراي انجام خدمتمدا

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

  سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :فرم توضیحات 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 انجام آزمون خاك

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  دفترچه باغداري

  

 

  مدت زمان مدت زمان 

  
 روز 10-15

 مراجعه متقاضی باغدار به  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ها

 پایان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-39- 1: کد شناسنامه                

  

 د نهال مشاوره و راهنمایی در امر تولی : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان   –معاونت بهبود تولیدات گیاهی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  مراجعه حضوري تولید کننده  -

  هماهنگی جهت بازدید  -

  بازدیدازنهالستان   -

 ارائه راهنمایی ومشاوره –

هت سایردستگاههاي مرتبط درج

 :انجام خدمت

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه

 روز بعد از مراجعه متقاضی 2-3حداکثر  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت

 رایگان

 داشتن نهالستان با الویت دارا بودن مجوز وقرارداد تولید نهال : شرایط متقاضی خدمت 

 مراجعه حضوري ودرخواست کتبی  –3قراردادتولیدنهال  –2مجوز تولید نهال  -1 : ارك مورد نیازبراي انجام خدمتمد

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 زمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسا :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .ورزي ارائه می نمایدمدیریت جهاد کشا

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 مراجعه حضوري تولید کننده 

 پایان

 مشاوره وراهنمایی درامر تولید نهال

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  مجوز تولید نهال -1

 قرارداد تولید نهال  –2 

   حضوري ودرخواست کتبی مراجعه –3

  مدت زمان مدت زمان 

 روز 2-3حداکثر 

 هماهنگی جهت بازدید 

 نهالستان  از بازدید

 ارائه راهنمایی ومشاوره
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 خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 40 -1: کد شناسنامه                 

  ارزیابی کارشناسی و بازدید نهالستان ها : نام خدمت قابل ارائه 

 

  مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان   –معاونت بهبود تولیدات گیاهی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 

  ارائه درخواست متقاضی و بررسی  درخواست :شرح فرایند انجام خدمت

 

ت سایردستگاههاي مرتبط درجه

 :انجام خدمت
 مرکز تحقیقات کشاورزي و مدیریت حفظ نباتات

 روز 5- 2 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

 کلیه نهالستان هاي داراي مجوز و سایر نهالستان ها : شرایط متقاضی خدمت 

 ئه کارت مجوز تولید نهالارا : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 

  معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 

  سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 

  ت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه تلفن مدیری : تلفن 

 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به 

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي  : توضیحات 

  طرح را قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 پایان

 کارشناسی و بازدید نهالستان ها ارزیابی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  ارائه کارت مجوز تولید نهال

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  5تا  2

 ارائه درخواست متقاضی و بررسی  درخواست

 ضیقامتبه ارائه خدمات 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-41 -1: کد شناسنامه                 

 تحویل نهال یارانه دار ملی : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت باغبانی سازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان  مـدیریت      –معاونت بهبود تولیدات گیاهی  :ئه دهنده خدمت نام  واحد ارا

 جهاد کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 

  تقاضاي باغدار - 1

  بازدید از محل - 2

 تعیین میزان نیاز به نهال - 3

 معرفی باغدار به نهالستان - 4

 واریز سهم کشاورز به حساب نهالستان - 5

 رید از نهالستان توسط مدیریت جهاد کشاورزيخ -6

 تحویل نهال - 7

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
- 

 روز 20 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت

  واریز وجه توسط باغدار بصورت سهم باغدار به حساب نهالستان

 وي مدیریت جهاد کشاورزي به حساب نهالستانواریز اعتبار ملی از س

  دارا بودن زمین مناسب و آب مطمئن - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

 عالقمنده بوده باشد - 2

  مدارك زمین - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  مدارك منابع آب - 2

 مدارك شخصی - 3

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –باغبانی مدیریت  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
 

 فرمهاي تکمیلی جهت مشخص شدن باغ و تحویل نهال :م فرم نا

  تحویل نهال - 1 : کد فرم 

 مشخصات باغ و کشت انجام شده - 2

تعداد کشـت شـده و نهالسـتان     -نوع نهال تحویلی -تعداد نهال تحویلی -نام روستا -نام باغدار :توضیحات فرم 

 تحویل دهنده

ردها و ضوابط فنی و همچنین توجیـه اقتصـادي طـرح را    به متقاضیان توصیه می شود استاندا : توضیحات 

 . قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی احداث باغ  و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

 نهال یارانه دارتوزیع 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  مدارك زمین - 1

  مدارك منابع آب - 2

  مدارك شخصی   - 3

  مدت زمانمدت زمان

    روز 20

 

 ارسال به مدیریت باغبانی سازمانی 

 اعالم موافقت به مدیریت شهرستان 

 آیا شرایط را دارد؟

آیا سطح باغ بزرگ 

 است؟ 

 خیر

 بله

 عودت به مدیریت شهرستان  آیا شرایط را دارد؟  خیر

عودت به متقاضی جهت 

 تکمیل

  بررسی و بازدید کارشناس مدیریت شهرستان از محل احداث باغ

 بلھ

عقد قرارداد خرید نهال توسط شهرستان با نهالستان 

 داراي مجوز 

 حمل نهال به مدیریت شهرستان 

 تحویل نهال به متقاضیان احداث باغ

 خیر

 بلھ

 بررسی توسط کارشناسان باغبانی استان 

 ریت شهرستان اعالم موافقت به مدی

 اعالم موافقت به مدیریت شهرستان 

 اعالم موافقت به مدیریت شهرستان 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-  42- 1: کد شناسنامه                

  

  مشاوره در امر تشکیل صنوف بخش کشاورزي : نام خدمت قابل ارائه 

 

  بانی سازمان جهادکشاورزي استان مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مدیریت باغ :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 

  تشکیل شرکت مربوطه با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانها  :شرح فرایند انجام خدمت

  و سازمان جهاد کشاورزي استان  

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 کشاورزي -دادگستري –اداره کار 

   :ن براي ارائه خدمتزمان میانگی

 

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 .خدمات اولیه رایگان است

  دارا بودن اراضی زراعی و باغی : شرایط متقاضی خدمت 

 

 اسناد مربوطه : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )ددسطر بعدي تکمیل گر 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  نمایندقبالً بررسی 
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 شروع

  مشاوره در امر تشکیل صنوف بخش کشاورزي

 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  اسناد مربوطه

 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز           

 تشکیل شرکت مربوطه

 پایان

با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانهاو سازمان جهاد کشاورزي 

  استان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 43- 1: کد شناسنامه                

 اولیه -صدور موافقت اصولی : نام خدمت قابل ارائه 

سازمان جهاد کشاورزي استان و مـدیریت جهـاد     -مدیریت باغبانی -مدیریت صدور پروانه :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  شهرستان کشاورزي

 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  تقاضاي متقاضی از مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان براي اجراي طرح -

  بررسی هاي اولیه و تشکیل پرونده -

 ارسال پرونده به مدیریت صدور پروانه -

 تشکیل جلسه و بررسی طرحها باحضور کارشناس مدیریت باغبانی -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :م خدمتانجا
 

 روز 20-10 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

 ههزینه ها وشماره حساب واریز وج

 :جهت انجام خدمت
 

  داشتن زمین و دارا بودن دانش فنی : شرایط متقاضی خدمت 

 

تصویر مجوز تـامین   -3تصویر سند زمین و کپی شناسنامه  -2تقاضا  - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  اخذ استعالمات از ادارات ذیربط -5ئه طرح توجیهی و فنی ارا -4آب 

 

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

  معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

      

 شهرستان سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 اولیه -صدور موافقت اصولی

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

تصویر سند زمین و کپی  -2تقاضا  - 1

   تصویر مجوز تامین آب  -3شناسنامه 

اخذ  -5ارائه طرح توجیهی و فنی  - 4

  استعالمات از ادارات ذیربط

    
 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز 10-20

 تقاضاي متقاضی از مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان براي اجراي طرح

 پایان

 تشکیل جلسه و بررسی طرحها باحضور کارشناس مدیریت باغبانی

 اي اولیه و تشکیل پروندهبررسی ه

 ارسال پرونده به مدیریت صدور پروانه
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-44 -1: کد شناسنامه             

 تخصصی مرتبط با محصوالت  مرکبات   کارگاه آموزشی فنی و : نام خدمت قابل ارائه   

 مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

انجام آموزش عملی و نظري مراحل کاشت قبل از کاشت و احداث بـاغ وسـایل داشـت و    - :شرح فرایند انجام خدمت

 بسته بندي و توزیع آنها  عملیات برداشت و پس از برداشت نگهداري میوه در انبار و

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 اتحادیه  ها –مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ها  

 . روزه می باشد  2   "روزه   و  نهایتا 1کار گا ه هاي آموزشی بصورت   :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

کلیه متقاضیان و باغداران بر اساس فراخوان از  شهرسـتان مربوطـه و اتحادیـه باغـداران و      : شرایط متقاضی خدمت 

 . شرکت هاي تعاونی در این کارگاه آموزشی شرکت مینمایند

ی با هماهنگی مجتمع فتوکپی کارت ملی و فتوکپی شناسنامه جهت ارائه گواهینامه آموزش : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

   -آموزشی 

 

 فراخوان به بهره برداران  و باغداران در مدت زمان مشخص -مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان سازمان جهاد کشاورزي :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .یدمدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نما

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 پایان

 آموزشی فنی و تخصصی مرتبط با محصوالت  مرکبات  

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

فتوکپی کارت ملی و 

فتوکپی شناسنامه جهت 

ارائه گواهینامه آموزشی با 

  وزشیهماهنگی مجتمع آم

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  40تا  30

 اعالم نیاز برگزاري کارگاه از سوي متقاضیان

  )اتحادیه باغداران(  

 شهرستان مربوطه

 مدیریت باغبانی

 بررسی موارد فنی

 اعالم به مرکز آموزش

 تائید؟

 توسط مدیریت باغبانی. . . تامین منابع مالی و 

 برگزاري کارگاه عملی

 بله

 خیر

 )اتحادیه( م به متقاضی اعال
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-45 - 1: کد شناسنامه                

 مشاوره فنی و بازدید از باغ ها ي مرکبات  : ائه نام خدمت قابل ار

 مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان و مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

 :شرح فرایند انجام خدمت

  ارائه مشکالت متقاضی با مراجعه حضوري یا با تماس تلفنی با مدیریت باغبانی سازمان،  -

موضوع بررسی  و در صورت نیاز به بازدید در حداقل زمان از باغ مورد نظر بازدید صورت  -

  می پذیرد و 

 . راهکارهاي مناسب فنی به متقاضی ارائه میشود -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت

مدیریت باغبـانی سـازمان جهـاد کشـاورزي      –مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه 

  استان 

 روز  3تا  1براساس شرایط آب و هوایی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

توضیح اینکه ارائـه رهنمـود کارشناسـی و فنـی در     (  در خواست حضوري و تماس تلفنی  : شرایط متقاضی خدمت 

  ) . باشدقالب موارد منوط به بازدید از باغ می 

 

بازدید در بعضی از موارد درخواست ها با هماهنگی مـدیریت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان      : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 . مربوطه صورت می گیرد

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 شاورزي استان     معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد ک –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

ود را بـه همـراه مـدارك بـه     این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـ   

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

ارائه مشکالت متقاضی با مراجعه حضوري یا با تماس  

  مدیریت باغبانی سازمان تلفنی با

 پایان

 مشاوره فنی و بازدید از باغ ها ي مرکبات در استان 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

ازدید در بعضی از موارد درخواست ب

ها با هماهنگی مدیریت جهاد 

ان مربوطه صورت کشاورزي شهرست

 . می گیرد

  مدت زمان مدت زمان 

 روز 3تا  1

بررسی موضوع  و در صورت نیاز به بازدید، بازدید از باغ مورد نظر در 

 حداقل زمان 

 ارائه  راهکارهاي مناسب فنی به متقاضی
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  ردمخدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به م

  1- 46 -1: کد شناسنامه                 

احداث واحد هاي تولیدات قارچ خوراکی متقاضیان داراي زمین جهت دریافت تسهیالت  : نام خدمت قابل ارائه 

 بانکی

ور پروانه مدیریت صد-مدیریت باغبانی -معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي -معاونت تولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  –اداره توسعه مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزي استان  –ها 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان - 1

  بررسی مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی  - 2

  ورد نظر و تهیه نقشه جانمائی و در صورت موافقت ارسال ان به سازمانبازدید زمین م  - 3

  بررسی فنی تخصصی توسط مذیریت باغبانی و تایید نقشه   - 4

  طرح در کمیته فنی محصوالت گلخانه اي - 5

  در صورت تایید صدور پروانه تاسیس توسط مدیریت صدور پروانه ها  -6

  اي عامل توسط مدیریت برنامه ریزي و امور اقتصاديدر صورت نیاز معرفی متقاضی به بانکه - 8

 نظارت بر عملیات احداث توسط کارشناسان شهرستان و سازمان - 9

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان و بانکهاي عامل

 روز 60تا 30   :زمان میانگین براي ارائه خدمت

ره حساب واریز هزینه ها وشما

 :وجه جهت انجام خدمت

کلیه خدمات سازمان جهاد کشاورزي رایگان است و هزینه بررسی طرحها توسط سازمان نظام 

 .مهندسی دریافت میشود

کارشناس کشاورزي مرتبط و افرادي که داراي کارشناس ناظر کشاورزي مرتبط عضو نظام مهندسی   : شرایط متقاضی خدمت 

 باشند

د نیازبراي انجام مدارك مور

 : خدمت

-پایـان خـدمت  -کـارت ملـی  -شناسـنامه ) اعضاي شرکت(کپی مدارك شخص حقیقی یا حقوقی  -1

کپی مدارك کارشناس  –3ارائه طرح توجیهی فنی  -2...مدرك تحصیلی و –اگهی تاسیس -اساسنامه

-6ربوطـه سـند تـامین اب از اداره اب شهرسـتان م   -5کپی سند زمـین  -4ناظر و قرار داد رسمی آن 

 معرفی نامه از شهرستان -8ارائه طرح توجیهی  -7استعالم از ادارات مربوطه 

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازمان جهاد کشاورزي استان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم : (فرم هاي خدمت 

سطر بعدي تکمیل  4هاي مربوطه 

 )گردد

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به مدیریت جهاد 

 .کشاورزي ارائه می نماید

  :م فرم نا

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را قبالً  : توضیحات 

 بررسی نمایند
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 شروع

احداث واحد هاي تولیدات قارچ خوراکی متقاضیان داراي 

 زمین جهت دریافت تسهیالت بانکی

  مدت زمان مدت زمان 

 روز 60تا 30   

 بازدید زمین مورد نظر و تهیه نقشه جانمائی 

 پایان

 طرح در کمیته فنی محصوالت گلخانه اي

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

 

  بررسی مدارك مطابق شرایط و ضوابط ابالغی

 

 بررسی فنی تخصصی توسط مذیریت باغبانی و تایید نقشه

  در صورت تایید صدور پروانه تاسیس توسط مدیریت صدور پروانه ها

 

 کارشناسان شهرستان و سازمان نظارت بر عملیات احداث توسط

 اي عامل توسط مدیریت برنامه ریزي و امور اقتصاديدر صورت نیاز معرفی متقاضی به بانکه

 تائید؟
 درصورت موافقت سازمان 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

) اعضـاي شـرکت  (کپی مدارك شخص حقیقی یا حقوقی  -

اگهی تاسیس -اساسنامه-پایان خدمت-کارت ملی-شناسنامه

کپـی   –3ارائه طرح توجیهی فنی  -2...مدرك تحصیلی و –

کپـی سـند   -4مدارك کارشناس ناظر و قرار داد رسـمی آن  

-6از اداره اب شهرسـتان مربوطـه  سـند تـامین اب   -5زمین 

معرفی  -8ارائه طرح توجیهی  -7استعالم از ادارات مربوطه 

  نامه از شهرستان

  

  



  کتاب جامع خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي 

 

117

  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-  47-1: کد شناسنامه              

داث واحدهاي تولید قارچ خوراکی براي متقاضیان دریافت زمین از مدیریت امور اراضی، اح : نام خدمت قابل ارائه 

 منابع طبیعی و شهرك صنعتی

معاوتـت  -معاونت تولیـدات گیـاهی  -مدیریت امور اراضی، سازمان منابع طبیعی شهرستان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

ریت صدور پروانـه هـا سـازمان جهـاد     مدیریت باغبانی و مدی -برنامه ریزي و امور اقتصادي

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -اداره توسعه مکانیزاسیون سازمان  -کشاورزي استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه - 1
  اولیه ارسال ان به سازمان بررسی درخواست و مدارك متقاضی و در صورت موافقت - 2
بررسی درخواست توسط مدیریت امور اراضی و در صمرت وجود شرایط الزم و موافقت  - 3

  اولیه و معرفی زمین 
  معرفی متقاضی به مدیریت صدور پروانه ها - 4
  طرح درخواست متقاضی در کمیته فنی تولیدات گلخانه اي - 5
اراضی صدور پروانه تاسیس توسط مدیریت در صورت موافقت کمیته و نظر مساعد امور  -6

  صدور پروانه ها 
  در صورت نیاز دریافت تسهیالت معرفی به بانکهاي عامل در نوبت وام - 7
نظارت بر اجراي عملیات احداث توسط کارشناسان شهرستان وسازمان                                      - 8

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 ازمان نظام مهندسی و منابع طبیعیس

 روز 75-45 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت

کلیه خدمات سازمان جهاد کشاورزي رایگان است و هزینه بررسی طرحها توسط سازمان 

 .نظام مهندسی دریافت میشود

ورزي مرتبط و افرادي که داراي کارشناس ناظر کشاورزي مرتبط عضو کارشناسان کشا : شرایط متقاضی خدمت 

 .نظام مهندسی  باشند

پایان -کارت ملی-شناسنامه) اعضاي شرکت(کپی مدارك شخص حقیقی یا حقوقی  - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 کپی –3ارائه طرح توجیهی فنی  -2...مدرك تحصیلی و –اگهی تاسیس - اساسنامه-خدمت

 مدارك کارشناس ناظر و قرار داد رسمی ان

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   :تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به 

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

نابع , تولید قارچ خوراکی براي متقاضیان دریافت زمین از مدیریت امور اراضی احداث واحدهاي

  طبیعی و شهرك صنعتی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

کپی مدارك شخص حقیقی یا حقـوقی   -1

-کـارت ملـی  -شناسنامه) اعضاي شرکت(

–اگهی تاسـیس  -اساسنامه-پایان خدمت

ارائه طرح توجیهی  -2...مدرك تحصیلی و 

ارك کارشناس ناظر و قرار کپی مد –3فنی 

 داد رسمی ان

  

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  75تا  45

 بررسی  درخواست و مدارك متقاضی                

 بررسی درخواست توسط مدیریت امور اراضی و در صوت وجود شرایط الزم 

  و موافقت اولیه و معرفی زمین 

 وراکیطرح در کمیته فنی گل و گیاهان زینتی،دارویی قارچ هاي خ

در صورت موافقت کمیته و نظر مساعد امور اراضی صدور  

 پروانه تاسیس توسط مدیریت صدور پروانه ها 

  در صورت نیاز دریافت تسهیالت معرفی به بانکهاي عامل در نوبت وام

 نظارت بر اجراي عملیات احداث توسط کارشناسان شهرستان وسازمان 

  نه هامعرفی متقاضی به مدیریت صدور پروا

 موافقت؟
 خیر

 بله

  به سازمان آن ارسال

 موافقت؟
 خیر

 بله

 موافقت؟

 خیر

 بله

 متقاضی نیازمند به تسهیالت؟

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-48 - 1: کد شناسنامه                

 احداث باغ کیوي فروت    : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان و مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان     :دهنده خدمت نام  واحد ارائه 

  

 :شرح فرایند انجام خدمت

موافقـت   –مراجعه و ارائه مدارك به مدیریت جهادکشاورزي شهرستان براي صدور موافقت اولیـه  

ن و پـس از تائیـد از سـوي    اصولی و پروانه تاسیس و طرح در کمیته فنی مدیریت باغبانی سـازما 

 مدیریت باغبانی استان و سپس به صدور پروانه و مجوز هاي سازمان 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت

مدیریت صـدور پروانـه و مجـوز     –مدیریت باغبانی سازمان  –مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

 هاي سازمان 

 وز  ر   30     :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت

ریال و براي تمدید مبلـغ  100000کلیه متقاضیان براي صدور پروانه ناسیس و بهره برداري مبلغ 

ریال به حساب اداره مالیاتی  در هر شهرستان واریز و فیش آن را اخذ و بـه همـراه سـایر    50000

 ) . قانونی مالیاتی مستقیم دارایی  46تبصره ماده  11بند  به استناد. ( مدارك ارسال مینمایند

و داراي پروانه بهره برداري آب ) شالیزاري نباشد ( متر مربع   5000داشتن حداقل زمین به متراژ  : شرایط متقاضی خدمت 

 منطقه اي باشد  

معرفـی نامـه از    –به نام متقاضی یا شرکت تعاونی   ارائه سند مالکیت زمین –درخواست متقاضی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

داشتن کارشناس  –گزارش کارشناس باغبانی آن شهرستان  –مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

 –گـاز   –برق ( استعالم از ادارات ذیربط  –) باغبانی  –زراعت ( ناظر دررشته مهندسی کشاورزي 

ارائه طرح تـوجیهی و   –ره برداري آب یا حق آبه مجوز تامین پروانه به –..) محیط زیست و  –آب 

مدارك شناسایی متقاضی یا شـرکت   –فنی و اقتصادي و تائید بر اساس دستور العمل هاي جدید 

کارت ملی ، کدپستی ، کارت پایان خـدمت بـراي آقایـان ، فتـوکپی شناسـنامه ، مـدرك       :( شامل

و حدود اربعه آن با مشخصات کامل با کروکی زمین مورد نظر  –) تحصیلی ، آدرس و تلفن تماس 

امضاء و اثر انگشت متقاضی و چنانچه متقاضی شرکت تعـاونی باشـد تصـویر اساسـنامه شـرکت ،      

تصویر آگهی تاءسیس شرکت و روزنامه رسمی و کپی مدارك شناسایی اعضاء هیت مدیره و مـدیر  

تعهـد   -. یـد و ارائـه گـردد   ق "عامل با فتوکپی کارت ملی و کد پستی و تلفن و آدرس آنان کـامال 

 .محضري تولید کننده با کارشناس ناظر در رشته مهندسی کشاورزي 

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازمان جهاد کشاورزي  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

اي به تعداد فرمه: (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به مدیریت جهاد 

 .کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طـرح را قـبالً    : توضیحات 

 بررسی نمایند
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 شروع

 مراجعه و ارائه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي در هر شهرستان براي صدور موافقت اولیه 

 پایان

 احداث باغ کیوي فروت 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

 –شـاورزي شهرسـتان   معرفی نامه از مدیریت جهـاد ک  –ارائه سند مالکیت زمین به نام متقاضی یا شرکت تعاونی   –درخواست متقاضی 

اسـتعالم از ادارات   –) باغبانی  –زراعت ( داشتن کارشناس ناظر در رشته مهندسی کشاورزي  –گزارش کارشناس باغبانی آن شهرستان 

 ارائه طرح توجیهی و فنی و اقتصـادي و  –مجوز تامین پروانه بهره برداري آب یا حق آبه  –..) محیط زیست و  –آب  –گاز  –برق ( ذیربط 

کارت ملی ، کدپستی ، کارت پایان خـدمت بـراي   :( مدارك شناسایی متقاضی یا شرکت شامل –تائید بر اساس دستور العمل هاي جدید 

کروکی زمین مورد نظر و حدود اربعه آن بـا مشخصـات کامـل بـا      –) آقایان ، فتوکپی شناسنامه ، مدرك تحصیلی ، آدرس و تلفن تماس 

و چنانچه متقاضی شرکت تعاونی باشد تصویر اساسنامه شرکت ، تصویر آگهـی تاءسـیس شـرکت و روزنامـه     امضاء و اثر انگشت متقاضی 

قید و ارائـه   "رسمی و کپی مدارك شناسایی اعضاء هیت مدیره و مدیر عامل با فتوکپی کارت ملی و کد پستی و تلفن و آدرس آنان کامال

  ر رشته مهندسی کشاورزيتعهد محضري تولید کننده با کارشناس ناظر د -. گردد

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  30

 پروانه تاسیس و طرح در کمیته فنی مدیریت باغبانی سازمان 

 به صدور پروانه و مجوز هاي سازمان 

 موافقت اولیه؟

 خیر

 بله

 موافقت اصولی؟

 خیر

 بله

 تائید؟

 خیر

 بله

 تائید؟

 خیر

 بله

 صدور پروانه و احداث باغ کیوي فروت 

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 49-1: کد شناسنامه                 

 احداث باغ زیتون : ه نام خدمت قابل ارائ

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  –مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 

  درخواست متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه -

  بازدید از زمین موردنظر  -

  کاشت نهال توسط متقاضی-ن جهت دریافت نهالمعرفی متقاضی به نهالستا –

  بازدید از باغ احداث شده توسط کارشناس باغبانی شهرستان واستان – 

معرفی باغدار به بانک کشاورزي ازسوي مدیریت جهادکشاورزي شهرستان مربوطه  -

 باهماهنگی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :تانجام خدم
 بانک کشاورزي -مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه

 ماه 6- 4 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 کلیه هزینه هاي ارائه شده توسط این سازمان رایگان است

- 3) دستدارمی یا ثبتی( ن سند مالکیتداشت-2 بودن حداقل  نیم  هکتار  زمین دارا - 1 : شرایط متقاضی خدمت 

 داشتن منبع تامین آب

داشتن منبع - 3) می یا ثبتی دستدار( داشتن سند مالکیت -درخواست متقاضی  - 1 : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 تامین آب

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 ت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان     معاون –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به این خدمت داراي فرم 

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان

 پایان

 احداث باغ زیتون

  دارك مورد نیاز دارك مورد نیاز مم

داشتن -درخواست متقاضی  -1

  )دستدارمی یا ثبتی(سند مالکیت

  داشتن منبع تامین آب - 3 

  مدت زمان مدت زمان 

 ماه 6تا  4

 نظر  بازدید از زمین مورد

 کاشت نهال توسط متقاضی -معرفی متقاضی به نهالستان جهت دریافت نهال

 ی شهرستان واستانبازدید از باغ احداث شده توسط کارشناس باغبان 

در صورت نیاز دریافت تسهیالت معرفی به بانکهاي عامل در نوبت 

  وام

 متقاضی نیازمند به تسهیالت؟

 تائید؟

 بله

 خیر
 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص
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  رائه وزارت جهاد کشاورزي به مردمخدمات قابل ا

  1- 50-1: کد شناسنامه                 

 بکارگیري ناظرین فنی زیتون : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

 :شرح فرایند انجام خدمت

  ارگیري ناظرین فنی ازسوي دفتر طرح زیتوناخذ مجوز بک -

  معرفی کارشناس ازسازمان نظام مهندسی کشاورزي و  منابع طبیعی استان -

 عقد قرارداد باکارشناس ناظر درقالب شرکت خدمات مشاوره اي -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت

اداره -ورزي شهرستانمدیریت جهاد کشا-سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی

  مدیریت امور مالی سازمان -حقوقی

 

 یک سال :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزي - داشتن مدرك تحصیلی کارشناس باغبانی : شرایط متقاضی خدمت 

 ومنابع طبیعی

داشتن رتبه - 3مدرك عضویت درسازمان نظام مهندسی-2مدرك تحصیلی کارشناسی - 1 : مورد نیازبراي انجام خدمتمدارك 

 مدارك شخصی متقاضی-4ازسازمان نظام مهندسی

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 زي استان     معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاور –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

ا به همراه مدارك به این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود ر

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 اخذ مجوز بکارگیري ناظرین فنی ازسوي دفتر طرح زیتون 

 پایان

 بکارگیري ناظرین فنی زیتون

  ارك مورد نیاز ارك مورد نیاز مدمد

مدرك عضویت -2مدرك تحصیلی کارشناسی -1

داشتن رتبه ازسازمان -3درسازمان نظام مهندسی

  مدارك شخصی متقاضی-4نظام مهندسی

  مدت زمان مدت زمان 

 روز 3تا  1

 معرفی کارشناس ازسازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان

  مات مشاوره ايخد کارشناس ناظر درقالب شرکت  عقد قرارداد با
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 52- 1: کد شناسنامه                

 توزیع قلمه زیتون : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان –مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 

تدوین ضوابط ومعیارهاي بهبـود  اعالم سهمیه میزان دریافت قلمه ازسوي دفتر هماهنگی،-

  ارقام تولید نهال

  اعالم سهمیه به تولید کنندگان نهال زیتون استان ازسوي مدیریت باغبانی -

  هماهنگی با استانهاي تولید قلمه ازسوي مدیریت باغبانی سازمان جهاد استان -

  نظارت بر تهیه قلمه استاندارد دراستان و حمل آنها  -

  قلمه ها در گلخانه تولیدکنندگان نهالنظارت برامر کاشت  -

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت

مـدیریت جهـاد   -مرکزتحقیقـات کشـاورزي ومنـابع طبیعـی اسـتان     -مدیریت حفظ نباتات

  کشاورزي شهرستان 

 

 ماه3درصورت داشتن قرارداد وتمام شرایط الزم حداکثر  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

ماره حساب واریز وجه هزینه ها وش

 :جهت انجام خدمت
 .کلیه عملیات اجرایی توسط این سازمان رایگان است

 داشتن مجوز تولیدتولیدنهال وقرارداد تولید نهال : شرایط متقاضی خدمت 

 داشتن مجوز وقراردادتولیدنهال  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 ی مراجعه حضوري متقاض :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4وطه مرب

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

ادي طرح را به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتص : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

تدوین ضوابط ومعیارهاي بهبود ارقام تولید  اعالم سهمیه میزان دریافت قلمه ازسوي دفتر هماهنگی،

  نهال

 پایان

  توزیع قلمه زیتون

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

 قرارداد وز داشتن مجو

  تولید نهال  

    مدت زمانمدت زمان

 روز  40تا  30

 اعالم سهمیه به تولید کنندگان نهال زیتون استان ازسوي مدیریت باغبانی

 استانهاي تولید قلمه ازسوي مدیریت باغبانی استان هماهنگی با 

  نظارت بر تهیه قلمه استاندارد

 کنندگان نهال نظارت برامر کاشت قلمه هادر گلخانه میست تولید
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-52 -1: کد شناسنامه                 

 توزیع نهال زیتون : نام خدمت قابل ارائه 

 د کشاورزي استان تولیدات گیاهی سازمان جها مدیریت امورباغبانی، معاونت بهبود :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 

معیارهاي بهبود ارقـام   تدوین ضوابط و ،ه توزیع نهال ازسوي دفتر هماهنگیاعالم سهمی -

  نهال

مخصوص استانهاي تحویـل گیرنـده   ( ارسال حواله تحویل نهال ازسوي دفتر طرح زیتون -

  )نهال

  ننده نهالحواله ازسوي مدیریت باغبانی سازمان به تولید ک -

  عقد قرارداد مابین تحویل دهنده نهال واستان تحویل گیرنده نهال -

  بارگیري نهال -

 تکمیل فرمهاي مربوطه -

ــت   ــرتبط درجه ــتگاههاي م سایردس

 :انجام خدمت

مدیریت جهاد کشـاورزي شهرسـتان مریوطـه و نماینـده سـازمان       –مدیریت حفظ نباتات 

 جهاد کشاورزي استان تحویل گیرنده نهال

چنانچه هماهنگیهاي الزم صورت گرفته باشد و بسته به تعداد نهال مـورد نیـاز اسـتان هـا      :زمان میانگین براي ارائه خدمت

 حداکثر یک هفته

هزینه ها وشماره حساب واریـز وجـه   

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

 -داشتن برچسب شناسه نهـال – قرارداد تولید نهال حواله ازسوي سازمان-مجوز تولید نهال : شرایط متقاضی خدمت 

 معرفی نامه نماینده استان تحویل گیرنده نهال

معرفـی نامـه نماینـده     -2قرارداد تولید نهال حواله ازسوي سـازمان  -مجوز تولید نهال -1  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 استان تحویل گیرنده نهال

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :یان انجام کار متصد

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هـاي  : (فرم هاي خدمت 

 )ر بعدي تکمیل گرددسط 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

ا به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح ر : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند

  

  



  کتاب جامع خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي 

 

128

  

  

  

 شروع

  اعالم سهمیه توزیع نهال ازسوي دفتر هماهنگی ،تدوین ضوابط ومعیارهاي بهبود ارقام نهال

 پایان

 توزیع نهال زیتون

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

قـرارداد تولیـد   -مجوز تولید نهال -1

  نهال حواله ازسوي سازمان

ــی نا -2  ــتان  معرف ــده اس ــه نماین م

  تحویل گیرنده نهال

  مدت زمان مدت زمان 

 هفته 1حداکثر 

  )مخصوص استانهاي تحویل گیرنده نهال(ارسال حواله تحویل نهال ازسوي دفتر طرح زیتون

 حواله ازسوي مدیریت باغبانی سازمان به تولید کننده نهال

 واستان تحویل گیرنده نهالعقد قرارداد مابین تحویل دهنده نهال  

 بارگیري نهال

 تکمیل فرمهاي مربوطه
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-  53- 1: کد شناسنامه                

 )زیتون وسیاه ریشه- مرکبات(مجوز موقت تولید نهال : نام خدمت قابل ارائه 

 سازمان جهاد کشاورزي استان مدیریت امور باغبانی، معاونت بهبودتولیدات گیاهی :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 

  ارائه درخواست متقاضی ومدارك موردنیاز به مدیریت جهادکشاورزي شهرستان -

  ضوابط بررسی مدارك طبق شرایط و -

  بازدید اززمین موردنظر به اتفاق کارشناسان کمیته فنی تولید نهال -

 ارسال به مرکز تحقیقات کشاورزي و هاي مربوطه ودرصورت موافقت بازمین فوق ،تکمیل فرم -

  منابع طبیعی استان

  ارسال به موسسه تحقیقات ،ثبت وگواهی بذرونهال -

 صدور مجوز موقت تولید نهال -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت

موسسه تحقیقات  –منابع طبیعی استان  مرکز تحقیقات کشاورزي و -مدیریت حفظ نباتات

 نهال وگواهی بذرو ،ثبت

 درصورت داشتن شرایط الزم وتکمیل مدارك مورد نیاز حدود سه ماه :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 .کلیه خدمات رایگان می باشد

گیاه پزشکی - الح نباتاتزراعت واص-تولیدات گیاهی-داشتن مدرك کارشناسی باغبانی : شرایط متقاضی خدمت 

 ویامتقاضیانی که داراي کارشناس ناظر باشند

کارت پایـان خـدمت یامعـافی ازخـدمت     -فتوکپی شناسنامه(تصویر مدارك شخصی متقاضی-1  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

معرفـی   -4سند زمین یااجاره نامـه رسـمی پـنج سـاله    -3درخواست -2)کارت ملی-براي آقایان

وقراردادرسمی باکارشـناس مربوطـه کـه عضـو سـازمان نظـام       ) مدرك تحصیلی(ناظرکارشناس 

 تصویر مجوز بهره برداري منبع آب-5مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی باشد

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 ستان     معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي ا –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

همراه مدارك به مدیریت  این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به

 .جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را قبالً  : توضیحات 

 بررسی نمایند
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 شروع

 ارائه درخواست متقاضی ومدارك موردنیاز به مدیریت جهادکشاورزي شهرستان

 پایان

 )زیتون وسیاه ریشه -مرکبات(موقت تولید نهالمجوز 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

-فتوکپی شناسـنامه (تصویر مدارك شخصی متقاضی-1

کـارت  -کارت پایان خدمت یامعافی ازخدمت براي آقایان

سند زمین یااجاره نامه رسمی پنج -3درخواست -2)ملی

ــاظر-4ســاله ) مــدرك تحصــیلی(معرفــی کارشــناس ن

اس مربوطه که عضو سازمان نظام وقراردادرسمی باکارشن

تصویر مجوز -5مهندسی کشاورزي ومنتابع طبیعی باشد

  بهره برداري منبع آب

  مدت زمان مدت زمان 

 ماه 3حدود 

 بررسی مدارك طبق شرایط وضوابط

 بازدید اززمین موردنظر به اتفاق کارشناسان کمیته فنی تولید نهال

  ت کشاورزي و منابع طبیعی استانتکمیل فرمهاي مربوطه و ارسال به مرکز تحقیقا 

 ارسال به موسسه تحقیقات ،ثبت وگواهی بذرونهال

 صدور مجوز موقت تولید نهال

 بله

 خیر

 تائید؟

 بله

 خیر

 موافقت؟

 اعالم به متقاضی جهت اصالح نواقص



  کتاب جامع خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي 

 

131

  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 54- 1: کدشناسنامه                 
  

 مشاوره درامر نگهداري باغات : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت امورباغبانی، معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  مراجعه حضوري باغدار -

  هماهنگی جهت بازدید  -

  بازدید از باغات  –

 ارائه مشاوره وراهنماییهاي الزم –

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان مربوطه

 روز بعداز مراجعه حضوري متقاضی2-3حداکثر  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 رایگان

 داشتن باغ : متقاضی خدمت شرایط 

 درخواست کتبی یا مراجعه حضوري : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

  ورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازمان جهاد کشا :آدرس محل مراجعه 

 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .می نمایدمدیریت جهاد کشاورزي ارائه 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 مراجعه حضوري باغدار

 پایان

 مشاوره وراهنمایی درامر نگهداري باغات

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

درخواست کتبی یا مراجعه 

  حضوري

  مدت زمان مدت زمان 

 روز 2-3حداکثر 

 هماهنگی جهت بازدید 

 بازدید از باغات 

 ارائه مشاوره و راهنماییهاي الزم
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-55 - 1: کد شناسنامه                

 صدور مجوز تولید گلهاي شاخه بریده در گلخانه      : خدمت قابل ارائه  نام

 مدیریت امورباغبانی، معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  : شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی به شهرستان   -

 تان وارسال مدارك به مدیریت امور باغبانی استا نبررسی اولیه توسط شهرس -

 مسکن وشهرسازي  در صورت نیاز اخذ استعالم از امور آب وبرق امور اراضی، -

 معرفی به مدیریت صدور پروانه جهت اخذ مجوز  -

 اخذ پروانه تأسیس و بهره برداري از مدیریت صدور پروانه جهت اخذ مجوز   -

ت سایردستگاههاي مرتبط درجه

 :انجام خدمت

پخش فرآورده هاي نفتی و شرکت  سازمان نظام مهندسی، امورآب وبرق،مسکن وشهرسازي،

 گاز        

 روز 40 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 -----   

  دارا بودن زمین و آب مناسب و کافی  - : شرایط متقاضی خدمت 

 مالکیت زمین  احراز -

 معرفی کارشناس ناظر   -

 اخذ استعالم هاي مورد نیاز   مجوز برداشت آب داشتن امتیاز برق ،  اسناد مالکیت زمین ، - : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 سازمان جهاد کشاورزي استان      معاونت تولیدات گیاهی –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به  این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 ارائه درخواست متقاضی به شهرستان  

 پایان

 صدور مجوز تولید گلهاي شاخه بریده در گلخانه     

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

درخواست کتبی یا مراجعه 

  حضوري

  مدت زمان مدت زمان 

 روز 2-3حداکثر 

 بررسی اولیه توسط شهرستان وارسال مدارك به مدیریت امور باغبانی استا ن

 بازدید از باغات 

 زمارائه مشاوره و راهنماییهاي ال
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  اد کشاورزي به مردمخدمات قابل ارائه وزارت جه

  1-56 - 1: کد شناسنامه                

  

 صدور مجوز تولید نهال     : نام خدمت قابل ارائه 

 تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان معاونت بهبود باغبانی، مدیریت امور :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ی به شهرستان  ارائه درخواست متقاض -

 بررسی اولیه توسط شهرستان وارسال مدارك به مدیریت امور باغبانی استان -

 بررسی توسط کارشناس باغبانی وارسال مدارك به موسسه ثبت، گواهی بذرو نهال کشور  -

  د صورت تأیید صدور مجوز تولید نهال درخصوص گونه هاي خاص درخواستی  -

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 اموراراضی، آزمایشگاه آب وخاك        موسسه ثبت و گواهی بذر ونهال کشور، امورآب،

 روز 90 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
   

  داشتن اراضی و آب مطابق با دستورالعمل احداث نهالستا ن - : شرایط متقاضی خدمت 

  معرفی کارشناس فنی مورد تأیید نظام مهندسی  -

 

مجوز برداشت آب، ارائه آزمون آب وخاك، معرفی کارشناس ناظر         اسنا د مالکیت زمین، - : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 لیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان     معاونت تو –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

ه و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به این خدمت داراي فرم نبود

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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  وزارت جهاد کشاورزي به مردم خدمات قابل ارائه

  1-57- 1: کد شناسنامه                

  

 صدور مجوز کارگاههاي تولید قارچ خوراکی   : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت امور باغبانی، معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی به شهرستان   -

 بررسی توسط کارشناس شهرستان وارسال مدارك به مدیریت باغبانی استان   -

بررسی توسط کارشناس مدیریت باغبانی و ارسال مدارك در صورت نیاز به تسـهیالت بـه    -

  معاونت برنامه ریزي و اموراقتصادي سازمان     

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :نجام خدمتا
 بانکهاي عامل        امور آب ،  امور اراضی ،

 روز  60 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 -----   

 احراز مالکیت آب وزمین  : شرایط متقاضی خدمت 

 ز برداشت آب       مجو  اسنا دمالکیت زمین ،  - : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 شاورزي شهرستان مربوطه تلفن مدیریت جهاد ک : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به مدیریت 

  .جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

یان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را به متقاض : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-59 - 1: کد شناسنامه               

  احداث مزارع گیاهان دارویی  : نام خدمت قابل ارائه 

 

  مدیریت امور باغبانی ، معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

 

  ارائه درخواست متقاضی به شهرستان   -

 بررسی توسط کارشناس شهرستان وارسال مدارك به مدیریت باغبانی استان   -

نیاز به تسـهیالت بـه    بررسی توسط کارشناس مدیریت باغبانی و ارسال مدارك در صورت -

 معاونت برنامه ریزي و اموراقتصادي سازمان     

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 بانکهاي عامل       امور آب ، امور اراضی ،

 روز  60 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
-----   

  احراز مالکیت آب وزمین  : خدمت شرایط متقاضی 

 

 مجوز برداشت آب         اسنا دمالکیت زمین ، - : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

  معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان     –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

  

  سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :مراجعه آدرس محل 

 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

 

به تعداد فرمهاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

ریت این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به مـدی 

 .جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصـادي طـرح را     : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

  احداث مزارع گیاهان دارویی

 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

مجوز   اسنا دمالکیت زمین ، -

 برداشت آب       

  زمان زمان مدت مدت 

     ٦٠   
 روز

  ارائه درخواست متقاضی به شهرستان

 

 پایان

بررسی توسط کارشناس مدیریت باغبانی و ارسال مدارك در صورت نیاز به تسهیالت 

 به معاونت برنامه ریزي و اموراقتصادي سازمان     

 بررسی توسط کارشناس شهرستان وارسال مدارك به مدیریت باغبانی استان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-60 - 1: ه کد شناسنام              

 بکارگیري مهندس ناظر باغات   : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

 :شرح فرایند انجام خدمت

  ارائه درخواست متقاضی به نظام مهندسی  - 

  فقیت در آزمون برگزاري آزمون توسط نظام مهندسی و معرفی به باغبانی درصورت مو - 

 بکارگیري در واحد هاي باغبانی شهرستانها جهت نظارت بر پروژ ه هاي باغبانی   - 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 سازمان نظام مهندسی  

 روز   15تا 10 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
-  - - 

  دارابودن مدرك مهندسی کشاورزي با گرایش باغبانی  : قاضی خدمت شرایط مت

  عضویت در شرکت هاي خدمات مشاوره اي 

 قبولی در آزمون سازمان نظام مهندسی   

 ...  از نظام مهندسی کپی مدرك تحصیلی ، شناسنامه و) قبولی در آزمون ( ارائه معرفی نامه  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :دسترسی به خدمت  نحوه

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به 

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

دها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را به متقاضیان توصیه می شود استاندار : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 به باغبانی استان براي انعقاد قرارداد و تکمیل پرونده 

 پایان

 بکار گیري مهندس ناظر باغات 

    مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

ارائه معرفی نامه قبولی درآزمون از 

  سازمان نظام مهندسی 

 .......کپی مدرك تحصیلی ، شناسنامه و 

  مدت زمان مدت زمان 

 روز  15تا  10

 شرکت مهندسی ناظر در کالس آموزشی ، توجیهی و فنی 

ئه رئوس برنامه هاي توجهی و معرفی به شهرستان جهت ارا

 مورد نظر باغبانی و بکارگیري کارشناس در مراکز 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 61- 1: کد شناسنامه                

  

 صدور پروانه تاسیس نهالستان : نام خدمت قابل ارائه 

 مان جهاد کشاورزي استان مدیریت باغبانی ساز :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان  - 

ــوابط و ا     -  ــنهادي براســاس ض ــد از اراضــی پیش ــتندات و بازدی ــدارك و مس بررســی م

  ستانداردهاي  تعیین شده

ارسـال پرونـده بـه     بررسی طرح توجیهی و مدارك توسـط مـدیریت باغبـانی اسـتان و     - 

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

 صدور پروانه تاسیس نهالستان - 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

 :خدمت
 ادارات اخذ استعالم 

 روز  40 :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
--- 

ربودن دانش فنی و تخصص الزم براي تولید بکارگیري کارشـناس متخصـص بـه همـراه      دا : شرایط متقاضی خدمت 

  .قرارداد 

هکتار زمین مناسب ، دارابودن منبع تامین آب با کیفیـت و مطمـئن و    2دارابودن حداقل 

 کافی

  کپی سند زمین، کپی شناسنامه  -  : براي انجام خدمت مدارك مورد نیاز

  کپی مجوز تامین آب  - 

 توجیهی ارائه طرح  - 

 اخذ استعالمات از ادارات ذیربط   -

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : ن تلف

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طـرح   : توضیحات 

 .را قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 صدور پروانه تاسیس نهالستان

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  کپی سند زمین، کپی شناسنامه  - 

  کپی مجوز تامین آب  - 

 ارائه طرح توجیهی  - 

 مات از ادارات ذیربطاخذ استعال   -

  مدت زمان مدت زمان 

 روز 40حداکثر 

 ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان  - 

 پایان

 بررسی مدارك و مستندات متقاضی 

 سی طرح توجیهی و مدارك توسط مدیریت باغبانی استانبرر

 صدور پروانه تاسیس نهالستان

 

 بازدید از اراضی پیشنهادي براساس ضوابط و  استانداردهاي تعیین شده

 ارسال پرونده به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 62 -1: کد شناسنامه                 

  

  اخذ تسهیالت در قالب طرح طوبی طرح بهبود کیفیت محصوالت باغی جهت  : نام خدمت قابل ارائه 

 

  مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 

تکمیل پرونده  -بازدید از کارگاه مزبور -ارائه درخواست متقاضی جهت دریافت تسهیالت :شرح فرایند انجام خدمت

  )بانک کشاورزي(معرفی به بانک عامل  -طرح در کمیسیون کارگروه اقتصادي

 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 مدیریت سرپرستی بانک کشاورزي

 روز 20حداکثر  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

شماره حساب واریز وجه  هزینه ها و

 :جهت انجام خدمت

اي دولتـی اسـت کـه     هزینه خاصی براي خدمات به متقاضی موجـود نیسـت صـرفاً هزینـه    

  .دهد ربوطه انجام میسازمان م

 

برداري و پروانه  داشتن کارگاههایی جهت بهبود کیفیت محصوالت باغی همراه با پروانه بهره : شرایط متقاضی خدمت 

  تأسیس

 

برداري و پروانه  داشتن کارگاههایی جهت بهبود کیفیت محصوالت باغی همراه با پروانه بهره : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 أسیست

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

  طه تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربو : تلفن 

 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

ستانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را به متقاضیان توصیه می شود ا : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 طرح بهبود کیفیت محصوالت باغی جهت اخذ تسهیالت در قالب طرح طوبی

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

داشتن کارگاههایی جهت بهبود کیفیت محصوالت 

 تأسیسبرداري و پروانه  باغی همراه با پروانه بهره

  مدت زمان مدت زمان 

 روز 20حداکثر 

 ارائه درخواست متقاضی جهت دریافت تسهیالت

 انپای

 بازدید از کارگاه مزبور

 طرح در کمیسیون کارگروه اقتصاديو  تکمیل پرونده

 بانکل معرفی به بانک عام
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1- 63 -1: کد شناسنامه                           

  

 )طرح طوبی(اخذ تسهیالت بانکی نگهداري باغات موجود  : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي استان  :ائه دهنده خدمت نام  واحد ار

  

 :شرح فرایند انجام خدمت

بازدید از باغ و نیازهاي مرتبط جهت عملیات داشت   -ارائه درخواست متقاضی تسهیالت 

  تکمیل پرونده، بررسی در کارگروه اقتصادي  - آن

 معرفی به بانک عامل جهت دریافت تسهیالت

اي مرتبط درجهت سایردستگاهه

 :انجام خدمت
 مدیریت سرپرستی بانک کشاورزي 

 روز 20حداکثر  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 .اي براي متقاضی ندارد انجام خدمت در قالب کارهاي دولتی است و هیچگونه هزینه

 برداري آب  پروانه بهره -داراي باغ : شرایط متقاضی خدمت 

 برداري پروانه بهره - تقاضی نیاز به عملیات داشتم : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

  .کشاورزي ارائه می نمایدمدیریت جهاد 

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 )طرح طوبی(اخذ تسهیالت بانکی نگهداري باغات موجود 

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  مدت زمان مدت زمان 

        ٢٠   
 روز

 رخواست متقاضی تسهیالت جهت احداث باغارائه د

 پایان

 )بانک عامل(معرفی به بانک کشاورزي 

  بازدید از عرصه مورد نظر و استعداد سنجی آن

 توانایی متقاضی در احداث -برداري ه از قبیل پروانه بهر

 تکمیل پرونده و ارائه به کارگروه اقتصادي جهت بررسی 

پروانه  -تقاضی نیاز به عملیات داشتم 

 برداري بهره
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-64 -1: کد شناسنامه              

  

 )طرح طوبی(اخذ تسهیالت احداث باغ  : نام خدمت قابل ارائه 

  مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي  استان :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 

بازدید از عرصه مورد نظر و اسـتعداد   -ارائه درخواست متقاضی تسهیالت جهت احداث باغ

بررسـی   -تکمیل پرونده -توانایی متقاضی در احداث -برداري ه روانه بهرسنجی آن از قبیل پ

  در کارگروه اقتصادي 

 )بانک عامل(معرفی به بانک کشاورزي  

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 مدیریت شعب بانک کشاورزي 

 روز 20حداکثر  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

وجه  هزینه ها وشماره حساب واریز

 :جهت انجام خدمت
 .هاي خاصی براي کشاورز ندارد و خدمات صرفاً از طریق سازمانهاي دولتی است هزینه

  برداري پروانه بهره -استعدادسنجی اراضی -داشتن انگیزه : شرایط متقاضی خدمت 

 

  برداري پروانه بهره -مدارك مورد نیاز اراضی قابل کشت : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

  معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان     –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

  

  سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 

 مربوطه تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه مـدارك بـه        

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

د استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را به متقاضیان توصیه می شو : توضیحات 

  قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 )طرح طوبی(اخذ تسهیالت احداث باغ 

   مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

  مدت زمان مدت زمان 

        ٢٠   
 روز

 ارائه درخواست متقاضی تسهیالت جهت احداث باغ

 پایان

 )بانک عامل(ی به بانک کشاورزي معرف

  بازدید از عرصه مورد نظر و استعداد سنجی آن

 توانایی متقاضی در احداث - برداري ه از قبیل پروانه بهر

 بررسی و ارائه به کارگروه اقتصادي جهت  تکمیل پرونده

 برداري پروانه بهره -اراضی قابل کشت 



  کتاب جامع خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي 

 

149

  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  1-65 - 1: کد شناسنامه               

 مشاوره تعیین سهمیه سوخت بخش کشاورزي  : نام خدمت قابل ارائه 

  شرکت فراورده هاي نفتی –ن جهاد کشاورزي استان سازما :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 

  ارسال مدارك  به شهرستان  -مراجعه متقاضی به سایت مربوطه :شرح فرایند انجام خدمت

 پس از تائید ارسال به سایت شرکت فراورده هاي نفتی

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت
 شرکت فراورده هاي نفتی منطقه اي استان

  :یانگین براي ارائه خدمتزمان م

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

 :جهت انجام خدمت
 خدمات به استثناء هزینه سایت شهرستان رایگان است

 دارا بودن شرایط اخذ سهممیه : شرایط متقاضی خدمت 

  اسناد مربوط به محصوالت باغی و کشاورزي : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 

  مراجعه حضوري متقاضی  :ه خدمت نحوه دسترسی ب

 

  معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان   –مدیریت باغبانی  :متصدیان انجام کار 

    

  سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  : تلفن 

 

به تعداد فرمهاي : (اي خدمت فرم ه

 )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به 

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 

  :نام فرم 

  : کد فرم 

  :توضیحات فرم 

ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را  به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و : توضیحات 

  .قبالً بررسی نمایند
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 شروع

 مشاوره تعیین سهمیه سوخت بخش کشاورزي

  مدارك مورد نیاز مدارك مورد نیاز 

اسناد مربوط به محصوالت 

  باغی و کشاورزي

 

 سایت مربوطه مراجعه متقاضی به

 پایان

 ارسال به سایت شرکت فراورده هاي نفتیتوسط شهرستان و تائید 

 ارسال مدارك  به شهرستان
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  کتاب جامع خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي 

 

152

  

  

  دوم فصل 

  تولیدات زراعی 
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  فهرست عناوین تولیدات زراعی   ردیف
شماره 

  صفحه

    نظارت بر مزارع گندم    -1-2

    شناسنامه خدمت  2 - 1 -1  

    مراحل ارائه خدمت - 2- 1 -2  

    ري گندم انعقاد قرارداد طرح محو   -2-2

    شناسنامه خدمت   -2 - 2 -1  

    مراحل ارائه خدمت  - 2- 2 -2  

    آزمون خاك و  استفاده از کودهاي میکرو جهت گندم دیم    -3-2

    شناسنامه خدمت  -2 -3 -1   

    مراحل ارائه خدمت   - 2- 3 -2  

    آزمون نمونه خاك   -2 -4

    شناسنامه خدمت  -2 -4 -1   

    ارائه خدمت مراحل  - 2- 4 -2  

    آزمون خاك و استفاده از کودهاي میکرو جهت گندم آبی   -5-2

    شناسنامه خدمت  -2 -5 -1      

    مراحل ارائه خدمت  - 5-2 -2     

    فرم مورد عمل   - 5-2 -3  

    کود شیمیایی -اصالح روش در زراعت    -6-2

    شناسنامه خدمت  -2 -6 -1     

    ه خدمتمراحل ارائ  - 6-2 -2     

    سیب زمینی  - اصالح روش در مدیریت زراعت  -7-2

    شناسنامه خدمت  -2 -7 -1     

    مراحل ارائه خدمت   - 7-2 -2     

    هاي روغنی  دانه - اصالح روش در مدیریت زراعت  -8-2

    شناسنامه خدمت   -2 -8 -1     
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  فهرست عناوین تولیدات زراعی   ردیف
شماره 

  صفحه

    مراحل ارائه خدمت  - 8-2 -2     

    برنج  - زراعت اصالح روش در مدیریت  -9-2

    شناسنامه خدمت   -2 -9 -1    

    مراحل ارائه خدمت   - 9-2 -2     

    نخود - اصالح روش در مدیریت زراعت  -10-2

    شناسنامه خدمت  -2 -10 -1    

    مراحل ارائه خدمت  - 10-2 -2   

    علوفه - اصالح روش در مدیریت زراعت  -11-2

    شناسنامه خدمت   -2 -11 -1  

    مراحل ارائه خدمت  - 11-2 -2  

    ذرت  - اصالح روش در مدیریت زراعت  -12-2

    شناسنامه خدمت   -2 -12 -1  

    مراحل ارائه خدمت   - 12-2 -2  

    گندم  - اصالح روش در مدیریت زراعت  -13-2

    شناسنامه خدمت   -2 -13 -1  

    مراحل ارائه خدمت   - 13-2 -2  

    از ریز مغذیها جهت تولید جو آزمون خاك و  استفاده  -14-2

    شناسنامه خدمت   -2 -14 -1  

    مراحل ارائه خدمت   - 14-2 -2  

    بیمه محصوالت زراعی     -15-2

    شناسنامه خدمت -2 -15 -1  

    مراحل ارائه خدمت  - 15-2 -2   

    صدور پروانه عاملیت فروش بذر و کود  -2 -16

    شناسنامه خدمت  -2 -16 - 1  

    مراحل ارائه خدمت  - 16-2 -2   
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  فهرست عناوین تولیدات زراعی   ردیف
شماره 

  صفحه

    صدور مجوز تاسیس واحد گلخانه سبزي و صیفی  -17-2

    شناسنامه خدمت   -2 -17 -1  

    مراحل ارائه خدمت-17-2 - 2  

    صدور پروانه بهره برداري واحد گلخانه سبزي و صیفی   -18-2

    شناسنامه خدمت  -2 -18 -1   

    مراحل ارائه خدمت   - 18-2 -2    

    تمدید پروانه تاسیس و بهره برداري واحد گلخانه سبزي و صیفی  -19-2

    شناسنامه خدمت -2 -19 -1  

    مراحل ارائه خدمت  -2 -19 -2  

    صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی  -20-2

    شناسنامه خدمت   -2 -20 -1  

    مراحل ارائه خدمت   - 20-2 -2   

    ایشگاه خاکشناسیتمدید پروانه تاسیس آزم  -21-2

    شناسنامه خدمت   -2 -21 -1  

    مراحل ارائه خدمت   - 21-2 -2  

    عقد قرارداد با شرکت هاي خدمات مشاوره اي   -22-2

    شناسنامه خدمت   -2 -22 -1  

    مراحل ارائه خدمت  - 22-2 -2  

    جهت محصوالت زراعی)کود بذر(توزیع نهاده ها  -23-2

    ه خدمت شناسنام  -2 -23 -1  

    مراحل ارائه خدمت  - 23-2 -2  

    توزیع نهاده هاي رایگان در طرح هاي آرمانی و نمایشی محصوالت زراعی  -24-2

    شناسنامه خدمت  -2 -24 -1   

    مراحل ارائه خدمت   - 24-2 -2   

    توزیع نهاده هاي رایگان در طرح هاي آرمانی و نمایشی محصوالت زراعی   -25-2
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  فهرست عناوین تولیدات زراعی   ردیف
شماره 

  صفحه

    شناسنامه خدمت  -2 - 25 -1   

    مراحل ارائه خدمت   - 25-2 -2   

    ارائه مشاوره فنی محصوالت زراعی  -26-2

    شناسنامه خدمت   -2 -26 -1   

    مراحل ارائه خدمت  - 26-2 -2   

    ارائه تسهیالت بانکی ادوات تخصصی کشاورزي   -27-2

    شناسنامه خدمت   -2 -27 - 1    

    ارائه خدمت  مراحل  - 27-2 -2    

    انعقاد قرارداد کشت گندم، سویا، کلزا با کشاورزان  -28-2

    شناسنامه خدمت -2 -28 -1  

    مراحل ارائه خدمت  -2 -28 -2  

    انجام آزمون خاك یارانه اي   -29-2

    شناسنامه خدمت  -2 -29 -1  

    مراحل ارائه خدمت   - 29-2 -2  

    تولید بذر سویا  -30-2

    شناسنامه خدمت  -2 -30 -1  

    مراحل ارائه خدمت   -2 -30 -2  

    تولید بذر گندم، برنج، جو  -31-2

    شناسنامه خدمت  -2 -31 - 1  

    مراحل ارائه خدمت  - 31-2 -2  

    بوجاري و ضدعفونی بذر  -2 - 32

    شناسنامه خدمت   -2 -32 - 1  

    مراحل ارائه خدمت  -2 -32 - 2   

    وانه عاملین فروش کود شیمیایی صدور وتمدیدپر  -23-2

    شناسنامه خدمت   -2 -33 -1  
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  فهرست عناوین تولیدات زراعی   ردیف
شماره 

  صفحه

    مراحل ارائه خدمت  - 2 - 33 -2  

    صدور مجوزتأسیس شرکتهاي بذر اصالح شده  -34-2

    شناسنامه خدمت  -2 -34 -1  

    مراحل ارائه خدمت  - 34-2 -2     

    اجراي عملیات طرحهاي به زراعی  -35-2

    امه خدمت شناسن  -2 -35 -1   

    مراحل ارائه خدمت  - 35-2 -2   

    واگذاري نظارت مزارع به شرکتهاي خدماتی فنی مشاوره اي   -36-2

    شناسنامه خدمت  -2 -36 - 1   

    مراحل ارائه خدمت  - 36-2 -2   

    توزیع بذور اصالح شده  -37-2

    شناسنامه خدمت  -2 -37 -1  

    مراحل ارائه خدمت   - 37-2 -2  

    توزیع کود شیمیایی  -38-2

    شناسنامه خدمت  -2 -38 -1  

    مراحل ارائه خدمت  -  2-38-2  

    برنامه ریزي توزیع کود شیمیایی  -39-2

    شناسنامه خدمت  -2 -39 -1   

    مراحل ارائه خدمت   - 39-2 - 2   

    انعقاد قرارداد کشت مکانیزه محصوالت زراعی جهت دریافت تسهیالت بانکی  -40-2

    شناسنامه خدمت   -2 -40 -1  

    مراحل ارائه خدمت   - 40-2 -2  

    بیمه محصوالت زراعی   -2 -41

    شناسنامه خدمت   -2 -41 -1   

    مراحل ارائه خدمت   - 41-2 -2   
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-1-1 : کد شناسنامه                    

  
  

  نظارت بر مزارع گندم  : ارائه نام خدمت قابل 

  مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزي  استان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

بـا   پرونـده    تکمیـل  انعقـاد قـرارداد و    براي  زارعت سازمان   به مدیریت   مراجعه -1

  مهندسی  نظام هماهنگی 

  توجیهی شرکت ناظر در کالسهاي فنی و -2

  معرفی ناظر به شهرستان با هدف تعیین حوزه جغرافیایی محل خدمت -3

  ها عقد قرارداد ناظرین با زارعین بر اساس دستورالعمل -4

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
  سازمان نظام مهندسی کشاورزي 

  یک فصل زراعی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

واریز وجه  هزینه ها وشماره حساب

  :جهت انجام خدمت
-  

  با اولویت زراعت کشاورزي  هاي ازگرایش دریکی کارشناسی مدرك حداقل داشتن -1  : شرایط متقاضی خدمت 

  بندي عضویت در سازمان نظام مهندسی و انجام رتبه -2

  بندي شهري اي رتبه عضویت در شرکتهاي خدمات مشاوره -3

  معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی مبنی بر قبولی در آزمون -1  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

بندي و  گواهی رتبه - پایان خدمت -تحصیلی با شناسنامه مدرك  کپی  -2

  اساسنامه شرکت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

 رزي استان     معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاو –مدیریت زراعت    :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

را به همراه مدارك این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود 

 .به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه   : توضیحات 

 اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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   نظارت بر مزارع گندم           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 مراجعه به زراعت استان براي انعقاد قرارداد

 تکمیل پرونده با هماهنگی نظام مهندسی

آیا مدارك 

 ؟کامل است
 تکمیلمتقاضی جهت  عودت به

 بله

 خیر

 شرکت ناظر در کالسهاي فنی و توجیهی

 عرفی ناظر به شهرستان با هدف تعیین حوزه جغرافیایی محل خدمتم

 ها عقد قرارداد ناظرین با زارعین بر اساس دستورالعمل

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی مبنی بـر   -1

تحصـیلی بـا    مـدرك   کپی  -2قبولی در آزمون ، 

بنـدي و   گـواهی رتبـه   -پایان خدمت -شناسنامه

 اساسنامه شرکت

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 4

  

 پایان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-2-1 : کد شناسنامه                    

  
  انعقاد قرارداد طرح محوري گندم  : نام خدمت قابل ارائه 

اد کشاروزي شهرستان یا مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزي مدیریت جه  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  )شخم و دیسک(ورزي اولیه توسط زارع  انجام خاك -1

  مراجعه زارع به مدیریت جهاد کشاورزي  -2

  بازدید کارشناس از اراضی تهیه شده زارع -3

  د کارشناس و تأیید ایشانعقد قرارداد با زارع پس از انجام بازدی -4

  هاي مورد نیاز کاشت ه معرفی زارع به منظور دریافت نهاد -5

  معرفی زارع به منظور بیمه محصول و اخذ تسهیالت بانکی - 6

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
  خدمات حمایتی -نظام مهندسی -تعاونی روستایی - بانک کشاورزي

  روز 5تا  3  :متزمان میانگین براي ارائه خد

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

  :جهت انجام خدمت
  گردد براي این خدمت هیچگونه وجهی از زارع دریافت نمی

  داشتن زمین زراعی  : شرایط متقاضی خدمت 

  دارابودن نسق یا سند زراعی و یا داشتن اجاره نامه معتبر  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :خدمت  نحوه دسترسی به

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      –مدیریت زراعت   :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : ( فرم هاي خدمت

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

فنی و همچنین توجیه به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط   : توضیحات 

  اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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   انعقاد قرارداد طرح محوري گندم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 )شخم و دیسک(ع ورزي اولیه توسط زار انجام خاك

 بازدید کارشناسی از اراضی تهیه شده زارع

مزارع آیا 

 ؟است آماده
 آماده سازي زمین توسط زارع

 بله

 خیر

 عقد قرارداد با زارع پس از انجام بازدید کارشناس و تایید ایشان

 معرفی زارع به منظور دریافت نهاده هاي مورد نیاز کاشت

 معرفی زارع به منظور بیمه محصول و اخذ تسهیالت بانکی

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

دارابودن نسق یا سند زراعی و یا داشتن اجاره  -1

  نامه معتبر

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 4تا  2

  

 پایان

 مراجعه زارع به مرکز خدمات
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-3-1 : کد شناسنامه                    

   
 اك و  استفاده از کودهاي میکرو جهت گندم دیمآزمون خ  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد کشاوزري شهرستان و مدیریت زراعت سازمان جهاد   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

تعیین سهمیه آزمون خاك شهرستانها توسط استان و ابالغ به  -1

 شهرستان

 خاك دهستانها توسط شهرستانتعیین سهمیه آزمون  -2

 انجام نمونه گیري از خاك بر اساس دستورالعمل -3

ه مدیریت جهاد کشاورزي بهاي خاك توسط   ارسال نمونه -4

 آزمایشگاهاي مشخص شده

 تعیین عناصر میکرو خاك توسط آزمایشگاه -5

مدیریت ارسال نتایج آزمون خاك به شهرستان و پس از آن به  - 6

  جهاد کشاورزي 

 اعالم نتایج به زارع و نظارت بر میزان مصرف کود بر اساس نتایج -

 آزمایشگاههاي آب و خاك و گیاه  :سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام خدمت

 روز 20تا  15  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت

هیچگونه وجهی از زارعین تا این تاریخ بابت آزمون خاك میکرو 

 . گردد دریافت نشده  تماماً توسط دولت پرداخت می

 داشتن زمین زراعی و انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

 .باشد مدرك خاصی مورد نیاز نمی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -زراعت   مدیریت  :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

 4به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد

خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به این 

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  آزمون خاك و  استفاده از کودهاي میکرو جهت گندم دیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 تعیین سهمیه آزمون خاك شهرستان توسط استان و ابالغ به شهرستانها

 انجام نمونه گیري از خاك بر اساس دستورالعمل

آیا وضعیت خاك 

 طبق شرایط  است؟
 آماده سازي زمین توسط زارع

 بله

 خیر

 ارسال نتایج آزمون خاك به شهرستان و پس از آن به مراکز خدمات

اعالم نتایج به زارع و نظارت بر میزان مصرف کود بر اساس نتایج 

 آزمایشگاههاي آب و خاك و گیاه

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

  باشد مدرك خاصی مورد نیاز نمی -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 20تا  15

  

 پایان

 تعیین سهمیه آزمون خاك دهستانها توسط شهرستانها

 ارسال نمونه هاي خاك توسط مراکز خدمات به آزمایشگاههاي مشخص شده

 آزمایشگاه تعیین عناصر میکروخاك توسط
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-4-1 : کد شناسنامه                    

             
  آزمون نمونه خاك  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد کشاوزري شهرستان و مدیریت زراعت سازمان جهاد   :دهنده خدمت نام  واحد ارائه 

  کشاورزي استان

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

تعیین سهمیه آزمـون خـاك شهرسـتانها توسـط اسـتان و ابـالغ بـه         -1

  شهرستان

  تعیین سهمیه آزمون خاك دهستانها توسط شهرستان -2

  دستورالعملانجام نمونه گیري از خاك بر اساس  -3

  هاي خاك توسط مدیریت به آزمایشگاهاي مشخص شده  ارسال نمونه -4

  تعیین عناصر ماکرو و سایر خصوصیات خاك توسط آزمایشگاه -5

ارسال نتایج آزمون خاك به شهرستان و پس از آن به مدیریت جهـاد   -6

  کشاورزي شهرستان 

  اساس نتایج اعالم نتایج به زارع و نظارت بر میزان مصرف کود بر -7

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
  آزمایشگاههاي آب و خاك و گیاه

  روز 10تا  7  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت

درصد سهم  50درصد از هزینه آزمون خاك ماکرو توسط دولت و  50

  .شود زارع بوده که نقداً پرداخت می

  داشتن زمین زراعی و انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

  .باشد مدرك خاصی مورد نیاز نمی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :درس محل مراجعه آ

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید مدارك

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند

  



  کتاب جامع خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي 

 

166

  خاكنمونه آزمون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 تعیین سهمیه آزمون خاك شهرستان توسط استان و ابالغ به شهرستانها

 انجام نمونه گیري از خاك بر اساس دستورالعمل

آیا وضعیت خاك 

 طبق شرایط  است؟
 آماده سازي زمین توسط زارع

 بله

 خیر

 ارسال نتایج آزمون خاك به شهرستان و پس از آن به مراکز خدمات

نتایج اعالم نتایج به زارع و نظارت بر میزان مصرف کود بر اساس 

 آزمایشگاههاي آب و خاك و گیاه

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

  باشد مدرك خاصی مورد نیاز نمی -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 15تا  7

  

 پایان

 تعیین سهمیه آزمون خاك دهستان توسط شهرستانها

 مایشگاههاي مشخص شدهارسال نمونه هاي خاك توسط مراکز خدمات به آز

 تعیین عناصر ماکرو و سایر خصوصیات خاك توسط آزمایشگاه
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-5-1 : کد شناسنامه                    

  
  آزمون خاك و استفاده از کودهاي میکرو جهت گندم آبی  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت زراعت سازمان جهاد  –مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  استان کشاورزي 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

تعیین سهمیه آزمـون خـاك شهرسـتانها توسـط اسـتان و ابـالغ بـه         -1

  شهرستان

  تعیین سهمیه آزمون خاك دهستانها توسط شهرستان -2

  انجام نمونه گیري از خاك بر اساس دستورالعمل -3

هاي خاك توسط مـدیریت جهـاد کشـاورزي شهرسـتان        ارسال نمونه -4

  گاهاي مشخص شدهآزمایش

  تعیین عناصر ماکرو و سایر خصوصیات خاك توسط آزمایشگاه -5

ارسال نتایج آزمون خاك به شهرستان و پس از آن به مدیریت جهـاد   -6

  کشاورزي شهرستان 

  اعالم نتایج به زارع و نظارت بر میزان مصرف کود بر اساس نتایج -7 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
  یشگاههاي آب و خاك و گیاهآزما

  روز 20تا  15  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت

تا این تاریخ بابت آزمون خاك میکرو هیچگونه وجهی از زارعین دریافـت  

  .گردد نشده و تماماً توسط دولت پرداخت می

  اعی و انجام کشتداشتن زمین زر  : شرایط متقاضی خدمت 

  .باشد مدرك خاصی مورد نیاز نمی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 ن یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازمان جهاد کشاورزي استا  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  آبیآزمون خاك و  استفاده از کودهاي میکرو جهت گندم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 تعیین سهمیه آزمون خاك شهرستان توسط استان و ابالغ به شهرستان

 اس دستورالعملانجام نمونه گیري از خاك بر اس

آیا وضعیت خاك 

 طبق شرایط  است؟
 آماده سازي زمین توسط زارع

 بله

 خیر

 ارسال نتایج آزمون خاك به شهرستان و پس از آن به مراکز خدمات

ه زارع و نظارت بر میزان مصرف کود بر اساس نتایج اعالم نتایج ب

 آزمایشگاههاي آب و خاك و گیاه

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

  باشد مدرك خاصی مورد نیاز نمی -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 20تا  15

  

 پایان

 تعیین سهمیه آزمون خاك دهستان توسط شهرستان

 ارسال نمونه هاي خاك توسط مراکز خدمات به آزمایشگاههاي مشخص شده

 تعیین عناصر میکروخاك توسط آزمایشگاه
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  دمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردمخ

  2-6-1 : کد شناسنامه                    

  
  کود شیمیایی -اصالح روش در زراعت  : نام خدمت قابل ارائه 

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

ریت زراعـت و بـه دنبـال آن    تعیین سـهمیه شهرسـتان توسـط مـدی     -1

  سهمیه مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  با توجه به سطح کاشت

  ها به شرکت خدمات حمایتی اعالم این سهمیه -2

معرفی کارگزار از سوي شهرستانها به شرکت حمایتی براي تحویل  -3

  سهمیه کود

  عقد قرارداد کشت بین زارع و مرکز خدمات -4

  به مراکز توزیع با ذکر سهمیه هر زارع  تحویل چک لیست زارعین -5

  مراجعه زارع به کارگزاران توزیع کود و دریافت سهمیه کود - 6

  کارگزاران دولتی و خصوصی توزیع کود -شرکت خدمات حمایتی  :سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام خدمت

  روز 10 -15از زمان مراجعه زارع به مرکز   :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت

هزینه کود شامل بهاي مصوب به اضافه کارمزد عامل توزیع کننده بوده و 

  .باشد بیشتر پرداخت بهاي کود بصورت نقدي می

عقدقرارداد زارع بامدیریت جهاد کشاورزي شهرستان به منظور انجام   : شرایط متقاضی خدمت 

  کاشت

در موقع دریافت سهمیه ارائه کارت شناسایی معتبر و وجود اسم زارع در   : نیازبراي انجام خدمتمدارك مورد 

  .چک لیست ارائه شده از سوي مرکز الزامی است

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

      استان

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

 4به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد

اه این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همر

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

  توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  اصالح روش در زراعت ـ کود شیمیایی

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

تعیین سهمیه شهرستان توسط مدیریت زراعت و به دنبال آن سهمیه 

 به سطح کاشت مراکز خدمات توسط  شهرستان با توجه

 معرفی کارگزار از سوي شهرستانها به شرکت خدمات حمایتی براي تحویل سهمیه کود

آیا زارع براي دریافت سهمیه 

 اطالع به زارع براي دریافت سهمیه جعه کرده   است؟مرا

 بله

 خیر

مراجع زارع به کارگزاران توزیع کود و دریافت سهمیه کود شرکت 

 خدمات حمایتی ـ کارگزاران دولتی و خصوصی توزیع کود

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

در موقع دریافت سهمیه ارائه کارت شناسـایی   -1

در چک لیست ارائه شده معتبر و وجود اسم زارع 

  از سوي مرکز الزامی است

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 15تا  10

  

 پایان

 اعالم این سهمیه ها به شرکت خدمات حمایتی

 عقد قرارداد کشت بین زارع و مرکز خدمات

 تحویل چک لیست زارعین به مراکز توزیع با ذکر سهمیه هر زارع
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-7-1 : کد شناسنامه                    

  
  سیب زمینی -اصالح روش در مدیریت زراعت  : نام خدمت قابل ارائه 

اد مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان و مدیریت زراعت سازمان جه  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  کشاورزي استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست زارع به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -1

  بازدید اولیه از زمین توسط مروجین -2 

  عقد قرارداد کشت با زارع -3

...) کود، بذر، سم و (هاي کشاورزي  معرفی زارع براي دریافت نهاده -4

  سهیالت بانکیو همچنین عقد قرارداد بیمه و ت

و  کالسهاي آموزشی ، آموزشگاههاي انفـرادي  زارعین ازطریق هدایت -5

  بازدیدها

اي بـر   نظارت مروجین، کارشناسان و شـرکتهاي خـدمات مشـاوره    -6

  کلیه مراحل کاشت، داشت، برداشت و تحویل محصول به مراکز خرید

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت

 -بانک کشاورزي و یا سایر بانکهاي عامل -یسازمان تعاون روستای

سازمان تحقیقات و  -سازمان نظام مهندسی -شرکت خدمات حمایتی

  وبرق سازمان آب

  یک فصل زراعی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
  .گردد میدر قبال این نوع خدمات هیچگونه وجهی از زارعین دریافت ن

  در اختیار داشتن زمین زراعی براي انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

  دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامه معتبر  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

ی سازمان جهاد کشاورزي معاونت تولیدات گیاه -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

درخواست کتبی خود را به  این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  یب زمینیاصالح روش در مدیریت زراعت ـ س

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  معرفی زارع براي دریافت نهاده هاي کشاورزي

 هیالت بانکیو همچنین عقد قرارداد بیمه و تس... ) کود ، بذر ، سم و (

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

امـه  دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره ن -1

 معتبر

  مدت زمان مدت زمان 

  یک فصل زراعی

  

 پایان

 حضور زارع در مرکز خدمات

 بازدید اولیه از زمین توسط مروجین

 عقد قرارداد کشت با زارع

 هدایت زارعین از طریق کالسهاي آموزشی آموزشهاي انفرادي و بازدید

نظارت مروجین ، کارشناسان و شرکتهاي خدمات مشاوره اي به کلیه 

 داشت ، برداشت و تحویل محصول به مراکز خرید مراحل کاشت ،
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-8-1 : کد شناسنامه                    

  
  

  هاي روغنی دانه -اصالح روش در مدیریت زراعت  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت زراعت سازمان جهاد  –ان مدیریت جهاد کشاورزي شهرست  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  کشاورزي استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست زارع به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  -1

  بازدید اولیه از زمین توسط مروجین -2

  عقد قرارداد کشت با زارع -3

و ...) کود، بذر، سـم و  (هاي کشاورزي  معرفی زارع براي دریافت نهاده -4

  همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی

و  کالسـهاي آموزشـی، آموزشـگاههاي انفـرادي      زارعین ازطریق هدایت -5

  بازدیدها

اي بـر کلیـه    نظارت مروجین، کارشناسان و شرکتهاي خدمات مشاوره -6

  مراحل کاشت، داشت، برداشت و تحویل محصول به مراکز خرید

م سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجا

  :خدمت

شرکت  -بانک کشاورزي و یا سایر بانکهاي عامل -سازمان تعاون روستایی

سازمان تحقیقات و سازمان  -سازمان نظام مهندسی -خدمات حمایتی

  وبرق آب

  یک فصل زراعی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
  .گردد ونه وجهی از زارعین دریافت نمیدر قبال این نوع خدمات هیچگ

  در اختیار داشتن زمین زراعی براي انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

  دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامه معتبر  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      -زراعت مدیریت    :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

مت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه این خد

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه   : توضیحات 

 اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  هاي روغنی دانهاصالح روش در مدیریت زراعت ـ 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  معرفی زارع براي دریافت نهاده هاي کشاورزي

 و همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی... ) کود ، بذر ، سم و (

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامـه   -1

 معتبر

  مدت زمان مدت زمان 

  یک فصل زراعی

  

 پایان

 حضور زارع در مرکز خدمات

 بازدید اولیه از زمین توسط مروجین

 عقد قرارداد کشت با زارع

 السهاي آموزشی آموزشهاي انفرادي و بازدیدهدایت زارعین از طریق ک

نظارت مروجین ، کارشناسان و شرکتهاي خدمات مشاوره اي به کلیه 

 داشت ، برداشت و تحویل محصول به مراکز خرید مراحل کاشت ،
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-9-1 : کد شناسنامه                    

  
  برنج -اصالح روش در مدیریت زراعت  : نام خدمت قابل ارائه 

  یریت جهاد کشاورزي شهرستان یا سازمان جهاد کشاورزي استان مد  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست زارع به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -1

  بازدید اولیه از زمین توسط مروجین -2 

  عقد قرارداد کشت با زارع -3

و ...) م و کود، بذر، سـ (هاي کشاورزي  معرفی زارع براي دریافت نهاده -4

  همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی

و  کالسـهاي آموزشـی ، آموزشـگاههاي انفـرادي     زارعین ازطریق هدایت -5

  بازدیدها

اي بـر کلیـه    نظارت مروجین، کارشناسان و شرکتهاي خدمات مشاوره -6

  مراحل کاشت، داشت، برداشت و تحویل محصول به مراکز  خرید

ط درجهت انجام سایردستگاههاي مرتب

  :خدمت

 -بانـک کشـاورزي و یـا سـایر بانکهـاي عامـل       -سازمان تعاون روسـتایی 

سـازمان تحقیقـات و    -سازمان نظام مهندسـی  -شرکت خدمات حمایتی

  وبرق سازمان آب

  یک فصل زراعی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
  .گردد ع خدمات هیچگونه وجهی از زارعین دریافت نمیدر قبال این نو

  در اختیار داشتن زمین زراعی براي انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

  دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامه معتبر  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :ر متصدیان انجام کا

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )گرددسطر بعدي تکمیل  4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 نمایند توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی
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  اصالح روش در مدیریت زراعت ـ برنج

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  معرفی زارع براي دریافت نهاده هاي کشاورزي

 و همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی... ) کود ، بذر ، سم و (

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامـه   -1

 معتبر

  مدت زمان مدت زمان 

  یک فصل زراعی

  

 پایان

 حضور زارع در مرکز خدمات

 بازدید اولیه از زمین توسط مروجین

 عقد قرارداد کشت با زارع

 زدیدهدایت زارعین از طریق کالسهاي آموزشی آموزشهاي انفرادي و با

نظارت مروجین ، کارشناسان و شرکتهاي خدمات مشاوره اي به کلیه 

 داشت ، برداشت و تحویل محصول به مراکز خرید مراحل کاشت ،
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-10-1 : کد شناسنامه                    

  
  نخود -اصالح روش در مدیریت زراعت  : نام خدمت قابل ارائه 

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان یا سازمان جهاد کشاورزي استان   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست زارع به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -1

  بازدید اولیه از زمین توسط مروجین -2 

  عقد قرارداد کشت با زارع -3

...) ر، سم و کود، بذ(هاي کشاورزي  معرفی زارع براي دریافت نهاده -4

  و همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی

و  کالسهاي آموزشی ، آموزشگاههاي انفـرادي  زارعین ازطریق هدایت -5

  بازدیدها

اي بـر   نظارت مروجین، کارشناسان و شـرکتهاي خـدمات مشـاوره    -6

کلیه مراحل کاشت، داشـت، برداشـت و تحویـل محصـول بـه مراکـز        

  خرید

مرتبط درجهت انجام سایردستگاههاي 

  :خدمت

 -بانک کشاورزي و یـا سـایر بانکهـاي عامـل     -سازمان تعاون روستایی

سازمان تحقیقات و  -سازمان نظام مهندسی -شرکت خدمات حمایتی

  وبرق سازمان آب

  یک فصل زراعی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت

ــ ــال ای ــت   در قب ــه وجهــی از زارعــین دریاف ــوع خــدمات هیچگون ن ن

  .گردد نمی

  در اختیار داشتن زمین زراعی براي انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

  دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامه معتبر  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :م کار متصدیان انجا

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )میل گرددسطر بعدي تک 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به 

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 ررسی نمایندتوجیه اقتصادي طرح را قبالً ب
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  اصالح روش در مدیریت زراعت ـ نخود

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  معرفی زارع براي دریافت نهاده هاي کشاورزي

 و همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی... ) کود ، بذر ، سم و (

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامـه   -1

 معتبر

  مدت زمان مدت زمان 

  یک فصل زراعی

  

 پایان

 حضور زارع در مرکز خدمات

 دید اولیه از زمین توسط مروجینباز

 عقد قرارداد کشت با زارع

 هدایت زارعین از طریق کالسهاي آموزشی آموزشهاي انفرادي و بازدید

کتهاي خدمات مشاوره اي به کلیه نظارت مروجین ، کارشناسان و شر

 داشت ، برداشت و تحویل محصول به مراکز خرید مراحل کاشت ،
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-11-1 : کد شناسنامه                    

  
  علوفه -اصالح روش در مدیریت زراعت  : نام خدمت قابل ارائه 

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان یا سازمان جهاد کشاورزي استان   :خدمت نام  واحد ارائه دهنده 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست زارع به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -1

  بازدید اولیه از زمین توسط مروجین -2 

  عقد قرارداد کشت با زارع -3

و ...) د، بـذر، سـم و   کـو (هاي کشـاورزي   معرفی زارع براي دریافت نهاده -4

  همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی

و  کالسـهاي آموزشـی ، آموزشـگاههاي انفـرادي     زارعـین ازطریـق   هدایت -5

  بازدیدها

اي بـر کلیـه    نظارت مروجین، کارشناسان و شرکتهاي خـدمات مشـاوره   -6

  مراحل کاشت، داشت، برداشت و تحویل محصول به مراکز  خرید

ههاي مرتبط درجهت انجام سایردستگا

  :خدمت

شـرکت   -بانک کشاورزي و یا سایر بانکهاي عامـل  -سازمان تعاون روستایی

سـازمان تحقیقـات و سـازمان     -سازمان نظـام مهندسـی   -خدمات حمایتی

  وبرق آب

  یک فصل زراعی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

  :جهت انجام خدمت
  .گردد ال این نوع خدمات هیچگونه وجهی از زارعین دریافت نمیدر قب

  در اختیار داشتن زمین زراعی براي انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

  دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامه معتبر  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      -مدیریت  زراعت   :انجام کار  متصدیان

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )دي تکمیل گرددسطر بع 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه   : توضیحات 

 الً بررسی نماینداقتصادي طرح را قب
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  اصالح روش در مدیریت زراعت ـ علوفه

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  معرفی زارع براي دریافت نهاده هاي کشاورزي

 و همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی... ) کود ، بذر ، سم و (

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامـه   -1

 معتبر

  مدت زمان مدت زمان 

  یک فصل زراعی

  

 پایان

 حضور زارع در مرکز خدمات

 بازدید اولیه از زمین توسط مروجین

 قرارداد کشت با زارععقد 

 هدایت زارعین از طریق کالسهاي آموزشی آموزشهاي انفرادي و بازدید

نظارت مروجین ، کارشناسان و شرکتهاي خدمات مشاوره اي به کلیه 

 داشت ، برداشت و تحویل محصول به مراکز خرید کاشت ، مراحل
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-12-1 : کد شناسنامه                    

  
  

  ذرت -اصالح روش در مدیریت زراعت  : نام خدمت قابل ارائه 

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان یا سازمان جهاد کشاورزي استان   :ده خدمت نام  واحد ارائه دهن

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست زارع به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -1

  بازدید اولیه از زمین توسط مروجین -2 

  عقد قرارداد کشت با زارع -3

...) کود، بذر، سم و (هاي کشاورزي  معرفی زارع براي دریافت نهاده -4

  و همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی

و  کالسهاي آموزشی ، آموزشگاههاي انفـرادي  زارعین ازطریق هدایت -5

  بازدیدها

اي بـر   نظارت مروجین، کارشناسان و شـرکتهاي خـدمات مشـاوره    -6

  کلیه مراحل کاشت، داشت، برداشت و تحویل محصول به مراکز  خرید

تگاههاي مرتبط درجهت انجام سایردس

  :خدمت

 -بانک کشاورزي و یـا سـایر بانکهـاي عامـل     -سازمان تعاون روستایی

سازمان تحقیقـات و   -سازمان نظام مهندسی -شرکت خدمات حمایتی

  وبرق سازمان آب

  یک فصل زراعی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
  .گردد قبال این نوع خدمات هیچگونه وجهی از زارعین دریافت نمی در

  در اختیار داشتن زمین زراعی براي انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

  دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامه معتبر  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :یان انجام کار متصد

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )بعدي تکمیل گردد سطر 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به 

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 قبالً بررسی نمایند توجیه اقتصادي طرح را
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  اصالح روش در مدیریت زراعت ـ ذرت

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  ي دریافت نهاده هاي کشاورزيمعرفی زارع برا

 و همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی... ) کود ، بذر ، سم و (

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامـه   -1

 معتبر

  مدت زمان مدت زمان 

  یک فصل زراعی

  

 پایان

 حضور زارع در مرکز خدمات

 بازدید اولیه از زمین توسط مروجین

 عقد قرارداد کشت با زارع

 هدایت زارعین از طریق کالسهاي آموزشی آموزشهاي انفرادي و بازدید

نظارت مروجین ، کارشناسان و شرکتهاي خدمات مشاوره اي به کلیه 

 به مراکز خرید داشت ، برداشت و تحویل محصول مراحل کاشت ،
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-13-1 : کد شناسنامه                    

  
  گندم -اصالح روش در مدیریت زراعت  : نام خدمت قابل ارائه 

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان یا سازمان جهاد کشاورزي استان   :دهنده خدمت  نام  واحد ارائه

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست زارع به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -1

  بازدید اولیه از زمین توسط مروجین -2 

  عقد قرارداد کشت با زارع -3

...) کود، بذر، سم و (رزي هاي کشاو معرفی زارع براي دریافت نهاده -4

  و همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی

و  کالسهاي آموزشی ، آموزشگاههاي انفـرادي  زارعین ازطریق هدایت -5

  بازدیدها

اي بـر   نظارت مروجین، کارشناسان و شـرکتهاي خـدمات مشـاوره    -6

  کلیه مراحل کاشت، داشت، برداشت و تحویل محصول به مراکز  خرید

یردستگاههاي مرتبط درجهت انجام سا

  :خدمت

 -بانک کشاورزي و یـا سـایر بانکهـاي عامـل     -سازمان تعاون روستایی

سازمان تحقیقـات و   -سازمان نظام مهندسی -شرکت خدمات حمایتی

  وبرق سازمان آب

  یک فصل زراعی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
  .گردد در قبال این نوع خدمات هیچگونه وجهی از زارعین دریافت نمی

  در اختیار داشتن زمین زراعی براي انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

  دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامه معتبر  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به 

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 ح را قبالً بررسی نمایندتوجیه اقتصادي طر
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  اصالح روش در مدیریت زراعت ـ گندم

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  معرفی زارع براي دریافت نهاده هاي کشاورزي

 و همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی... ) ذر ، سم و کود ، ب(

  یازیازمدارك مورد نمدارك مورد ن

دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامـه   -1

 معتبر

  مدت زمان مدت زمان 

  یک فصل زراعی

  

 پایان

 حضور زارع در مرکز خدمات

 بازدید اولیه از زمین توسط مروجین

 عقد قرارداد کشت با زارع

 هدایت زارعین از طریق کالسهاي آموزشی آموزشهاي انفرادي و بازدید

نظارت مروجین ، کارشناسان و شرکتهاي خدمات مشاوره اي به کلیه 

 داشت ، برداشت و تحویل محصول به مراکز خرید مراحل کاشت ،
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-14-1 : کد شناسنامه                    

  
  جو آزمون خاك و  استفاده از ریز مغذیها جهت تولید  : نام خدمت قابل ارائه 

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان یا سازمان جهاد کشاورزي استان   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست زارع به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -1

  بازدید اولیه از زمین توسط مروجین -2 

  عقد قرارداد کشت با زارع -3

و ...) کود، بذر، سـم و  (هاي کشاورزي  ریافت نهادهمعرفی زارع براي د -4

  همچنین عقد قرارداد بیمه و تسهیالت بانکی

و  کالسـهاي آموزشـی ، آموزشـگاههاي انفـرادي     زارعین ازطریق هدایت -5

  بازدیدها

اي بـر کلیـه    نظارت مروجین، کارشناسان و شرکتهاي خدمات مشاوره -6

  ل به مراکز  خریدمراحل کاشت، داشت، برداشت و تحویل محصو

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت

 -بانـک کشـاورزي و یـا سـایر بانکهـاي عامـل       -سازمان تعاون روسـتایی 

سـازمان تحقیقـات و    -سازمان نظام مهندسـی  -شرکت خدمات حمایتی

  وبرق سازمان آب

  یک فصل زراعی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

ز وجه جهت هزینه ها وشماره حساب واری

  :انجام خدمت
  .گردد در قبال این نوع خدمات هیچگونه وجهی از زارعین دریافت نمی

  در اختیار داشتن زمین زراعی براي انجام کشت  : شرایط متقاضی خدمت 

  دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامه معتبر  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 اجعه حضوري متقاضی مر  :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

داد فرم هاي مربوطه به تع: (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

نین به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچ  : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  تولید جوجهت  ریزمغذي هاآزمون خاك و  استفاده از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 تعیین سهمیه آزمون خاك شهرستان ها توسط استان و ابالغ به شهرستان

 انجام نمونه گیري از خاك بر اساس دستورالعمل

آیا وضعیت خاك 

 طبق شرایط  است؟
 آماده سازي زمین توسط زارع

 بله

 خیر

 ارسال نتایج آزمون خاك به شهرستان و پس از آن به مراکز خدمات

کود بر اساس نتایج اعالم نتایج به زارع و نظارت بر میزان مصرف 

 آزمایشگاههاي آب و خاك و گیاه

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

دارا بودن نسق یا سند زراعی و یا اجاره نامـه   -1

 معتبر

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 20تا  15

  

 پایان

 تعیین سهمیه آزمون خاك دهستانها توسط شهرستان

 خاك توسط مراکز خدمات به آزمایشگاههاي مشخص شده ارسال نمونه هاي

 تعیین عناصر میکرو خاك توسط آزمایشگاه
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-15-1 : کد شناسنامه                    

  
 بیمه محصوالت زراعی  : نام خدمت قابل ارائه 

معاونت  تولیدات گیاهی سـازمان جهـاد کشـاورزي     -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  -استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  عقد قرارداد کشت و معرفی به کارگزار بیمه جهت بیمه محصول - 

 کارگزار بیمه  تکمیل فرم و تهیه کروکی توسط -

  ارائه فیش پرداخت حق بیمه توسط زارع -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 صندوق بیمه محصوالت -بانک کشاورزي استان

 روز   3تا  2  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 اعالم از طریق صندوق بیمه 

 دارا بودن شناسنامه زراعی  : تقاضی خدمت شرایط م

  )اجاره نامه (سند زمین زراعی   -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 ارائه شناسنامه زراعی -

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

     استان 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به 

 .ه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نمایدهمرا

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  بیمه محصوالت زراعی

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

ارائـه   -2، )اجـاره نامـه  (سند زمـین زراعـی    -1

 شناسنامه زراعی

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 3تا  2

  

 پایان

 عقد قرارداد کشت و معرفی کارگزار بیمه جهت بیمه محصول

 تکمیل فرم و تهیه کروکی توسط کارگزار بیمه

 فیش پرداخت حق بیمه توسط زارعارائه 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2- 16-1 : کد شناسنامه                    

  
  

 صدور پروانه عاملیت فروش بذر و کود   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 جهاد کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  اخذ درخواست و معرفی متقاضی به مدیریت زراعت استان   -

 طرح و بررسی کارشناسی پرونده در کمیته بذر و کود استان  -

 معرفی به شرکت خدمات حمایتی استان -

 تعیین سهمیه کود و بذر توسط مدیریت زراعت استان -

  

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت

اداره کل تعزیرات  -مدیریت ارزیابی -ت خدمات حمایتی استانشرک

 اداره بازرگانی - حکومتی استان

 روز 30تا 15  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 اعالم از طریق شرکت خدمات حمایتی استان

 انبار و شرایط مناسبداشتن  –نیاز شهرستان   : شرایط متقاضی خدمت 

 معرفی نامه از شهرستان ، کپی شناسنامه   : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  تاییدیه انبار مناسب از شرکت خدمات حمایتی       

 مدرك کارشناسی کشاورزي       

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  معاونت -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

بوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه این خدمت داراي فرم ن

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  ملیت فروش بذر و کودصدور پروانه عا

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

کپی شناسنامه ،  -2معرفی نامه از شهرستان،  -1

تائیدیــه انبــار مناســب از شــرکت خــدمات  -3

 مدرك کارشناسی کشاورزي -4حمایتی، 

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 30تا  15

  

 پایان

 اخذ درخواست و معرفی متقاضی به مدیریت زراعت استان از سوي شهرستان

 طرح و بررسی کارشناسی پرونده در کمیته بذر و کود استان

 معرفی به شرکت خدمات حمایتی استان

 تعیین سهمیه کود و بذر توسط مدیریت زراعت استان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-17-1 : کد شناسنامه                    

 صدور مجوز تاسیس واحد گلخانه سبزي و صیفی   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -مدیریت زراعت   - ات گیاهی سازمان معاونت بهبود تولید  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان   - صدور پروانه ها ومجوزهاي استان 

 مربوطه

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مودر نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان -

دید کارشناسی بررسی مدارك و مستندات مطابق شرایط و ضوابط و انجام باز -

 از محل

 ارسال پرونده به مدیریت صدور مجوزهاي استان -

 بررسی پرونده درکمیته صدور مجوزهاي استان  -

معرفی به نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان جهت تأیید طـرح    -

 توجیهی و عودت به سازمان

 صدور پروانه تاسیس گلخانه   -

ام سایردستگاههاي مرتبط درجهت انج

  :خدمت
 نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 

 روز 40  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 اجرت تأیید طرح توجیهی، اعالم از طریق نظام مهندسی حق تمبر  

 داشتن زمین و مهارت کافی  : شرایط متقاضی خدمت 

  کپی سند زمین ، کپی شناسنامه  -  : زبراي انجام خدمتمدارك مورد نیا

 کپی مجوز تامین آب  -

 ارائه طرح توجیهی و فنی -

 اخذ استعالمات از ادارات ذیربط -

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  - مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :رس محل مراجعه آد

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نمایدمدارك 

   :نام فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  صدور مجوز تاسیس واحد گلخانه سبزي و صیفی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 است و ارائه مدارك متقاضی به جهاد کشاورزي شهرستاندرخو

 آیا شرایط  دارد؟
 اعالم به متقاضی

 بله

 خیر

 بررسی پرونده در مدیریت صدور مجوزها و کمیته استان

 ور پروانه تاسیس گلخانه در مدیریت صدور مجوز استانصد

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

کپـی   -3کپی شناسنامه،  -2کپی سند زمین،  -1

ارائه طرح تـوجیهی و فنـی،    -4مجوز تامین آب، 

 اخذ استعالمات از ادارات ذیربط -5

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 40

  

 پایان

 تکمیل مدارك و بازدید کارشناسی از محل

 معرفی به نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان جهت تائید طرح توجیهی
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-18-1 : کد شناسنامه                    

  
 صدور پروانه بهره برداري واحد گلخانه سبزي و صیفی  : نام خدمت قابل ارائه 

ت مدیری -مدیریت زراعت   - معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  -صدورپروانه ها ومجوزهاي استان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

ارائه درخواسـت متقاضـی و مـدارك مـورد نیـاز بـه جهـاد کشـاورزي          -

  شهرستان

بازدید کارشناس از محل و تشکیل پرونده و ارسال به مـدیریت صـدور    -

 مجوزهاي استان 

دورمجوزها وتطبیـق آن بـا ضـوابط صـدور     بررسی پرونده درکمیته ص  -

 پروانه

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 

 روز15  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 

 داشتن مجوز تأسیس گلخانه  : شرایط متقاضی خدمت 

  وشت مجوز تأسیس گلخانهاصل و رون  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 دارا بودن گلخانه با شرایط منلسب کشت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 زي شهرستانسازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاور  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند

  



  کتاب جامع خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي 

 

194

  و صیفیصدور پروانه بهره برداري واحد گلخانه سبزي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 رزي شهرستاندرخواست و ارائه مدارك متقاضی به جهاد کشاو

 آیا شرایط  دارد؟
 اعالم به متقاضی

 بله

 خیر

 بررسی پرونده در مدیریت صدور مجوزها و تطبیق آن با ضوابط

 صدور پروانه بهره برداري

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

دارا  -2تاسـیس گلخانـه،   اصل رونوشت مجوز  -1

 بودن گلخانه با شرایط مناسب کاشت

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 15

  

 پایان

 بازدید کارشناس از محل و تشکیل پرونده و ارسال به مدیریت صدور مجوزهاي استان
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  زي به مردمخدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاور

  2-19-1 : کد شناسنامه                    

  
 تمدید پروانه تاسیس و بهره برداري واحد گلخانه سبزي و صیفی   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت صدور پروانه ها ومجوزهاي سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

نظام مهندسی کشاورزي و منابع  -شهرستان  مدیریت جهاد کشاورزي -استان

 طبیعی استان

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي شهرستان -

بررسی مدارك و مستندات مطابق شرایط و ضوابط و انجام بازدید  -

 کارشناسی از محل 

 ارسال به مدیریت صدور مجوزهاي استان  -

 بررسی پرونده در کمیته صدور مجوزهاي استان -

 تمدید مجوز -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت

 
 

 روز  7  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

  :جهت انجام خدمت
 

 بزي و صیفیداشتن پروانه تاسیس و یا بهره برداري واحد گلخانه س  : شرایط متقاضی خدمت 

 اصل پروانه تاسیس و بهره برداري واحد گلخانه سبزي و صیفی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 ان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازم  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضـی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه       

 .زي ارائه می نمایدمدارك به مدیریت جهاد کشاور

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه   : توضیحات 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  و صیفیبهره برداري واحد گلخانه سبزي تاسیس و پروانه  تمدید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 درخواست و ارائه مدارك متقاضی به جهاد کشاورزي شهرستان

 آیا شرایط  دارد؟
 اعالم به متقاضی

 بله

 خیر

 رسی پرونده در مدیریت صدور مجوزها و تطبیق آن با ضوابطبر

 تمدید پروانه بهره برداري و یا تمدید مجوز

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

اصل رونوشت مجوز تاسیس گلخانه یـا بهـره    -1

دارا بودن گلخانـه بـا شـرایط     -2برداري گلخانه، 

 مناسب 

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 7

  

 پایان

 بازدید کارشناس از محل و تشکیل پرونده و ارسال به مدیریت صدور مجوزهاي استان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-20-1 : کد شناسنامه                    

  
  

 صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  - مدیریت زراعت  - معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 د کشاورزي شهرستان جها

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

ارائه درخواست متقاضی و مدارك مورد نیاز به جهاد کشاورزي   -

  شهرستان

تکمیل مدارك و مستندات مطابق شرایط و ضوابط وارسال به  -

 مدیریت زراعت استان

 انجام بازدید نظارت کارشناسی از محل  -

 صدور پروانه  -

 مرکز تحقیقات کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان  :بط درجهت انجام خدمتسایردستگاههاي مرت

 روز 15-30  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت انجام 

  :خدمت
 

 مدرك کارشناسی کشاورزي ترجیحا خاکشناسی  : شرایط متقاضی خدمت 

 کارشناسی مدرك -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 نیاز شهرستان -

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي   :آدرس محل مراجعه 

 شهرستان

 د کشاورزي شهرستان مربوطه تلفن مدیریت جها  : تلفن 

 4به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را بـه  

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

اضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین به متق  : توضیحات 

 توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  تاسیس آزمایشگاه خاکشناسیپروانه  صدور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 متقاضی به جهاد کشاورزي شهرستان درخواست و ارائه مدارك

 آیا شرایط  دارد؟
 اعالم به متقاضی

 بله

 خیر

 بازدید اکیپ نظارت کارشناسی از محل و بررسی پرونده

 صدور پروانه

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

مــدرك کارشناســی کشــاورزي ترجیحــا     -1

 خاکشناسی 

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 30تا  15

  

 پایان

 تکمیل و تشکیل پرونده و ارسال به استان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-21-1 : کد شناسنامه                    

  
  

 تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 جهاد کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

کشـاورزي  ارائه درخواست متقاضی و مـدارك مـورد نیـاز بـه جهـاد       -

  شهرستان

تکمیل مدارك و مستندات مطابق شرایط و ضـوابط و انجـام بازدیـد     -

 کارشناسی از محل و ارسال به استان

 تمدید پروانه -

   :سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام خدمت

 روز  2-3  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 

  داشتن پروانه تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی  : یط متقاضی خدمت شرا

 مناسب بودن شرایط آزمایشگاه

 اصل پروانه تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

ازمان جهاد کشاورزي معاونت تولیدات گیاهی س -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

 4به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد

خواسـت کتبـی خـود را بـه     این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی در

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خاکشناسیتاسیس آزمایشگاه پروانه  تمدید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 درخواست و ارائه مدارك متقاضی به جهاد کشاورزي شهرستان

 آیا شرایط  دارد؟
 اعالم به متقاضی

 بله

 خیر

 تمدید مجوز

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

 اصل و رونوشت مجوز  -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 3تا  2

  

 پایان

 بازدید کارشناسی از محل و تشکیل پرونده و ارسال به استان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-22-1 : کد شناسنامه                    

 عقد قرارداد با شرکت هاي خدمات مشاوره اي  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  - د تولیدات گیاهی سازمانمعاونت بهبو -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 جهاد کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

مراجعه شرکت  به مدیریت شهرستان و تکمیل مدارك و معرفی به  -

  استان

    تأییدیه اداره حقوقی استان -

  عقد قرارداد در مدیریت زراعت  -

 ارائه خدمات مشاوره فنی به زارع -

 سازمان نظام مهندسی  :درجهت انجام خدمت سایردستگاههاي مرتبط

 روز2-3  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 

  ثبت شرکت  : شرایط متقاضی خدمت 

داشتن کادر فنی مجرب مورد تأیید نظام مهندسی کشاورزي و منابع 

  طبیعی استان

 فیداشتن امکانات و ماشین آالت کا

  اساسنامه شرکت  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  فرم قرارداد

  کد اقتصادي

 کد رتبه بندي نظام مهندسی

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 ن جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازما  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

 4به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه     

 .ي ارائه می نمایدهمراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورز

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

  : توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  عقد قرارداد با شرکت هاي خدمات مشاوره اي

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

کـد   -3فـرم قـرارداد،    -2اساسنامه شرکت،  -1

 یکد رتبه بندي نظام مهندس -4اقتصادي ، 

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 3تا  2

  

 پایان

 مراجعه شرکت به مدیریت شهرستان و تکمیل مدارك و معرفی به استان

 تائیدیه اداره حقوقی استان

 عقد قرارداد در مدیریت زراعت

 ارائه خدمات مشاوره فنی به زارع
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-23-1 : کد شناسنامه                    

  
 جهت محصوالت زراعی)کود بذر(توزیع نهاده ها  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 ان جهاد کشاورزي شهرست

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  تهیه نهاده توسط شرکت خدمات حمایتی -

تخصیص سهمیه نهاده به عاملین توزیع استان از طریق مدیریت   -

  زراعت

  مراجعه کشاورز به مدیریت جهاد کشاورزي و  دریافت حواله -

 مراجعه به عاملین توزیع جهت دریافت نهاده  -

انجام سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

  :خدمت
 شرکت خدمات حمایتی

 روز2-3  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 اعالم از طریق عاملین توزیع

 داشتن شناسنامه زراعی  : شرایط متقاضی خدمت 

 شناسنامه زراعی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

ه تعداد فرم هاي ب: (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه     

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

همچنین  به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و  : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  جهت محصوالت زراعی) کود و بذر(توزیع نهاده ها 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

 ه زراعیشناسنام -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 3تا  2

  

 پایان

 تهیه نهاده توسط شرکت خدمات حمایتی

 تخصیص سهمیه نهاده به عاملین توزیع استان از طریق مدیریت زراعت

 مراجعه کشاورز به مدیریت جهاد کشاورزي و دریافت حواله

 مراجعه به عاملین توزیع جهت دریافت نهاده
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-24-1 : کد شناسنامه                    

  
 ه هاي رایگان در طرح هاي آرمانی و نمایشی محصوالت زراعیتوزیع نهاد  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي شهرستان  

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  خرید متمرکز نهاده ها-

  انتخاب کشاورز پیشرو -

  کشاورزي شهرسنانبازدید کارشناسان جهاد

  تأیید مدیریت زراعت استان

 صدور حواله و توزیع نهاده ها

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 شرکت خدمات حمایتی

 روز2-3  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 

 داشتن شناسنامه زراعی  : شرایط متقاضی خدمت 

 شناسنامه زراعی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 نسازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستا  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :فرم  توضیحات

  : توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  توزیع نهاده هاي رایگان در طرح هاي آرمانی و نمایشی محصوالت زراعی

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

 شناسنامه زراعی -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 3تا  2

  

 پایان

 خرید متمرکز نهاده ها

 انتخاب کشاورز پشرو

 بازدید کارشناسان جهاد کشاورزي شهرستان

 صدور حواله و توزیع نهاده ها

 تائید مدیریت زراعت استان
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  شاورزي به مردمخدمات قابل ارائه وزارت جهاد ک

  2-25-1 : کد شناسنامه                    

  
 ارائه مشاوره فنی محصوالت زراعی  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي شهرستان 

  رز به مدیریت جهاد کشاورزي  شهرستان مراجعه کشاو  :شرح فرایند انجام خدمت

 ارائه خدمات مشاوره فنی به زارع 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 

 روز1-2  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 

 داشتن شناسنامه زراعی  : شرایط متقاضی خدمت 

 شناسنامه زراعی   : اي انجام خدمتمدارك مورد نیازبر

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 دیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه تلفن م  : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  ارائه مشاوره فنی جهت محصوالت زراعی

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

 شناسنامه زراعی -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 2تا  1

  

 پایان

 رز به ممدیریت جهاد کشاورزي شهرستانمراجعه کشاو

 ارائه خدمات مشاوره فنی به زارع
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2- 26-1 : کد شناسنامه                    

  
 ارائه تسهیالت بانکی ادوات تخصصی کشاورزي  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت   -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 جهادکشاورزي شهرستان

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  درخواست متقاضی -

  بررسی مدارك بر اساس دستورالعمل  -

معرفی متقاضی به نمایندگی هاي مجاز ماشین آالت جهت اخذ پیش  -

  فاکتور

 تکمیل پرونده و معرفی به بانک عامل -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت

  بانک کشاورزي

 نمایندگی هاي مجاز ماشین آالت کشاورزي

 روز 60  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

جه هزینه ها وشماره حساب واریز و

  :جهت انجام خدمت
 

  داشتن زمین کافی  : شرایط متقاضی خدمت 

 داشتن قرارداد نامه کشت

  شناسنامه زراعی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

  سند زمین زراعی

 عدم بدهی به بانک

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

ت گیاهی سازمان جهاد کشاورزي معاونت تولیدا -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه این خدمت داراي فرم نبوده و 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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   دوات تخصصی کشاورزيارائه تسهیالت بانکی ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 درخواست متقاضی

 پیش فاکتوراخذ  آالت جهت معرفی متقاضی به نمایندگی هاي مجاز ماشین  و پرونده تکمیل

 

تصویب آیا 

 میشود؟
 اعالم به شهرستان

 بله

 خیر

 معرفی به بانک عامل

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

 -3سند زمین زراعـی،   -2،  شناسنامه زراعی -1

 عدم بدهی به بانک

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 60

  

 پایان

 بررسی مدارك بر اساس دستورالعمل
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-27-1 : کد شناسنامه                    

  
 انعقاد قرارداد کشت گندم، سویا، کلزا با کشاورزان  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد  - معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان -ریت زراعت مدی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

مراجعه به مراکز خدمات و عقد قرارداد کشت با تکمیل فرم 

  مخصوص

 ارائه مشاوره فنی به کشاورز و توزیع نهاده ها

 دهیاري روستا  :سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام خدمت

 روز 1-2  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت انجام 

  :خدمت
 

 داشتن شناسنامه زراعی  : شرایط متقاضی خدمت 

 شناسنامه زراعی   : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -عت مدیریت  زرا  :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

 4به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد

داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه     این خدمت 

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  قاد قرارداد کشت گندم، سویا، کلزا با کشاورزانانع

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

  مدت زمان مدت زمان  شناسنامه زراعی -1

  روز 2تا  1

  

 پایان

 مراجعه کشاورز به مراکز خدمات و عقد قرارداد کشت با تکمیل فرم مخصوص

 ائه مشاوره فنی به کشاورز و توزیع نهاده هاار
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-28-1 : کد شناسنامه                    

  
 انجام آزمون خاك یارانه اي  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -اعت مدیریت زر  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  مراجعه کشاورز به مرکز خدمات و برداشتن نمونه خاك از مزرعه

  معرفی به آزمایشگاه خاکشناسی

 استفاده از یارانه در صورت تأمین بودن اعتبار  

جام سایردستگاههاي مرتبط درجهت ان

  :خدمت
 آزمایشگاه هاي خاکشناسی استان

 روز1-2  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 اعالم از طریق آزمایشگاه هاي خاکشناسی استان

 داشتن شناسنامه زراعی  : شرایط متقاضی خدمت 

 راعیشناسنامه ز   : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 مربوطه تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

  : توضیحات 
استانداردها و ضوابط فنی و همچنین  به متقاضیان توصیه می شود

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  انجام آزمون خاك یارانه اي

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  یازیازمدارك مورد نمدارك مورد ن

 شناسنامه زراعی -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 2تا  1

  

 پایان

 مراجعه کشاورز به مرکز خدمات و برداشتن نمونه خاك از مزرعه

 معرفی به آزمایشگاه

 استفاده از یارانه در صورت تامین بودن اعتبار
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-29-1 : کد شناسنامه                    

  
 بذر سویا تولید   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 جهاد کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

پیش بینی نیاز بذري استان توسط مدیریت زراعت و اعالم به -

  شرکتهاي تولیدکننده بذر

  هال بر کار تولیدکنندگان بذرنظارت مستمر مؤسسه تولید بذر و ن=

 توزیع بذر تولیدشده در استان بین کشاورزان -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت

مرکز  –مؤسسه تولید بذر و نهال  -شرکتهاي تولیدکننده بذر

 تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان

 ماه 5  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

اب واریز وجه جهت هزینه ها وشماره حس

  :انجام خدمت
 اعالم از طریق شرکتهاي تولیدکننده بذر

 داشتن شناسنامه زراعی  : شرایط متقاضی خدمت 

 شناسنامه زراعی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

اهی سازمان جهاد کشاورزي معاونت تولیدات گی -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

 4به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد

ضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه     این خدمت داراي فرم نبوده و متقا

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

  : توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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   تولید بذر سویا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 پیش بینی نیاز استان و معرفی تولیدکنندگان برتر به شرکتهاي تولید بذر توسط مدیریت زراعت

 نظارت مستمر موسسه تولید بذر و نهال بر کار تولیدکننده بذر

کیفیت بذر آیا 

 تائید میشود؟
 عالم به شرکتا

 بله

 خیر

 خرید و بوجاري بذر توسط شرکت

 توزیع بذر بین کشاورزان

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

  شناسنامه زراعی -1
  مدت زمان مدت زمان 

  ماه 6تا  5

  

 پایان

 قرارداد کشت بین کشاورز تولیدکننده بذر و شرکتهاي تولید بذر
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-30-1 : کد شناسنامه                    

  
 تولید بذر گندم، برنج، جو  : نام خدمت قابل ارائه 

ریت جهاد مدی -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي شهرستان 

پیش بینی نیاز بذري استان و معرفی کشاورزان برتر متقاضی تولید بذر به  -  :شرح فرایند انجام خدمت

  شرکت خدمات حمایتی کشاورزي توسط مدیریت زراعت

قرارداد کشت بین کشاورز تولیدکننده بذر و  شرکت خدمات حمایتی  -

  کشاورزي

  د بذر و نهال برکار تولیدکنندگان بذرنظارت مستمر مؤسسه تولی -

  خرید و بوجاري بذر توسط شرکت خدمات حمایتی  -

 توزیع بذر بین کشاورزان  -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت

مرکز  –مؤسسه تولید بذر و نهال  -شرکت خدمات حمایتی کشاورزي  

 تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان

 ماه 5  :اي ارائه خدمتزمان میانگین بر

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

  :جهت انجام خدمت
 اعالم از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزي

 داشتن شناسنامه زراعی  : شرایط متقاضی خدمت 

 شناسنامه زراعی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      -مدیریت  زراعت   :جام کار متصدیان ان

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )تکمیل گرددسطر بعدي  4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبـی خـود را بـه همـراه     

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

  : توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .بررسی نمایند اقتصادي طرح را قبالً
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   تولید بذر گندم، برنج و جو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 زراعتپیش بینی نیاز استان و معرفی تولیدکنندگان برتر به شرکتهاي تولید بذر توسط مدیریت 

 نظارت مستمر موسسه تولید بذر و نهال بر کار تولیدکننده بذر

کیفیت بذر آیا 

 تائید میشود؟
 اعالم به شرکت

 بله

 خیر

 خرید و بوجاري بذر توسط شرکت

 توزیع بذر بین کشاورزان

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

  شناسنامه زراعی -1

  مدت زمان مدت زمان 

  ماه 6تا  5

  

 پایان

 قرارداد کشت بین کشاورز تولیدکننده بذر و شرکتهاي تولید بذر
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-31-1 : کد شناسنامه                    

  
 بوجاري و ضدعفونی بذر  : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -یت زراعت مدیر  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  مراجعه کشاورز به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

  بوجاري بذور خودمصرفی کشاورزان توسط دستگاه هاي مخصوص

 ارائه مشاوره فنی جهت ضدعفونی کردن بذور

بط درجهت انجام سایردستگاههاي مرت

  :خدمت
 

 روز 1-2  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

  :جهت انجام خدمت
 

 داشتن شناسنامه زراعی  : شرایط متقاضی خدمت 

 شناسنامه زراعی  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      -مدیریت  زراعت   :نجام کار متصدیان ا

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )تکمیل گردد سطر بعدي 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضـی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه       

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه   : توضیحات 

 .بررسی نمایند اقتصادي طرح را قبالً
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  بوجاري و ضدعفونی بذر

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

 شناسنامه زراعی -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 2تا  1

  

 پایان

 مراجعه کشاورز به مراکز خدمات کشاورزي

 بوجاري بذور خود مصرفی کشاورزان توسط دستگاههاي مخصوص

 ارائه مشاوره فنی جهت ضدعفونی کردن بذور
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-32-1 : کد شناسنامه                    

  
 صدورپروانه عاملین فروش کود شیمیایی   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -ریت زراعت مدی  :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي شهرستان  

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

 ارائه درخواست توسط متقاضی به مدیریت شهرستان -

 معرفی متقاضی به مدیریت زراعت توسط مدیریت شهرستان   -

 طرح در کمیسیون مربوطه و تصویب  -

روانه توسط شرکت خدمات حمایتی به واگذاري کدانباري و صدور پ -

 متقاضی  

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان    شرکت خدمات حمایتی ،

 روز   60تا  30  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

  :جهت انجام خدمت
 ---- 

  ود نیاز به عامل فروش خصوصی کود در منطقه مورد درخواست وج -  : شرایط متقاضی خدمت 

 تأیید صالحیت متقاضی توسط مراجع ذي صالح  -

 معرفی نامه شهرستان  -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

 زمان جهاد کشاورزي استان     معاونت تولیدات گیاهی سا -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

واسـت کتبـی خـود را بـه همـراه      این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضـی درخ 

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه   : توضیحات 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  ودصدور پروانه عاملیت فروش بذر و ک

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

 کپی شناسـنامه،  -2معرف نامه از شهرستان،  -1

تائیدیــه انبــار مناســب از شــرکت خــدمات  -3

 مدرك کاشناسی کشاورزي -4حمایتی، 

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 30تا  15

  

 پایان

 است و معرفی متقاضی به مدیریت زراعت استان از سوي شهرستاناخذ درخو

 طرح و بررسی کارشناسی پرونده در کمیته بذر و کود استان

 معرفی به شرکت خدمات حمایتی استان

 تعیین سهمیه کود و بذر توسط مدیریت زراعت استان
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-33-1 : کد شناسنامه                    

  
 تمدید پروانه عاملین فروش کود شیمیایی   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد  -یاهی سازمان معاونت بهبود تولیدات گ -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

 ارائه درخواست توسط متقاضی به مدیریت شهرستان -

 معرفی متقاضی به مدیریت زراعت توسط مدیریت شهرستان   -

 طرح در کمیسیون مربوطه و تصویب  -

واگذاري کدانباري و تمدید  پروانه توسط شرکت خدمات حمایتی به  -

 تقاضی  م

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان    شرکت خدمات حمایتی ،

 روز   60تا  30  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

  :جهت انجام خدمت
 ---- 

  منطقه مورد درخواست  وجود نیاز به عامل فروش خصوصی کود در -  : شرایط متقاضی خدمت 

 تأیید صالحیت متقاضی توسط مراجع ذي صالح  -

 معرفی نامه شهرستان  -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :س محل مراجعه آدر

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضـی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه       

 .ه مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نمایدمدارك ب

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه   : توضیحات 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  تمدید پروانه عاملین فروش بذر و کود

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شروع

  رك مورد نیازرك مورد نیازمدامدا

 اصل پروانه عاملیت فروش بذر و کود -1

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 7تا  3

  

 پایان

 ارزیابی و بررسی عملکرد عامل توسط شهرستان

 در صورت داشتن شرایط معرفی به زراعت استان جهت تمدید پروانه

 تمدید پروانه به مدت یکسال و ارائه به عامل
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-34-1 : کد شناسنامه                    

  
 صدور مجوزتأسیس شرکتهاي بذر اصالح شده   : نام خدمت قابل ارائه 

 مدیریت زراعت ، معاونت بهبودتولیدات گیاهی   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

 ارائه درخواست به مدیریت زراعت استان توسط شرکت تولید بذر -

 بررسی در کمیسیون مربوطه واستعالم ازوزارت متبوع وتصویب  -

 بررسی امکانات و محل شرکت توسط مدیریت زراعت و مرکز تحقیقات  -

 صدور پروانه وتکمیل امکانات توسط شرکت  -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 وزارت متبوع ، مرکز تحقیقات کشاورزي 

 یک سال   :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 ---- 

  دارا بودن محل وامکانات مالی و نیروي انسانی متناسب با انجام کار -  : شرایط متقاضی خدمت 

 تأیید صالحیت توسط مراجع ذیصالح -

 استعالم از وزارت متبوع -درخواست متقاضی  ارائه سندمالکیت  -  : مورد نیازبراي انجام خدمت مدارك

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 زي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانسازمان جهاد کشاور  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .مایدمدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می ن

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-35-1 : کد شناسنامه                    

  
 اجراي عملیات طرحهاي به زراعی     : ابل ارائه نام خدمت ق

مدیریت جهاد  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

 ارائه درخواست متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان اجراي پروژه  -

 امکانات متقاضی توسط مدیریت جهاد کشاورزي  بررسی -

 اعالم سهمیه ازطرف مدیریت زراعت به شهرستان و دهستان -

واگذاري انجا م پروژه متناسب با سهمیه هاي اعالم شده و امکانات متقاضی     -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 مدیریت جهاد کشاورزي  شهرستان    

 روز  20  :راي ارائه خدمتزمان میانگین ب

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

  :جهت انجام خدمت
 -----   

  دارابودن امکانات متناسب با طرح مورد تقاضا   -  : شرایط متقاضی خدمت 

 زیر ساخت مناسب   ادوات کشاورزي ، زمین ،

 ن تأییدیه مدیریت جهاد کشاورزي شهرستا -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 بوطه تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مر  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضـی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه       

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

ستانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه به متقاضیان توصیه می شود ا  : توضیحات 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2- 36-1 : کد شناسنامه                    

  
 واگذاري نظارت مزارع به شرکتهاي خدماتی فنی مشاوره اي    : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت جهاد کشاورزي  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :دهنده خدمت نام  واحد ارائه 

 شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  اعالم  سهمیه نظارتی توسط وزارت متبوع   -

استعالم از مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان و سازمان نظام مهندسی  -

 این خصوص  کشاورزي در خصوص شرکتهاي واجد شرایط در

 اعالم شرکتهاي واجدشرایط به شهرستان وعقدقراردادانجام کارودستورکار -

 نظارت بر مراحل انجام کار توسط مدیریت زراعت ومدیریت شهرستان    -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي، مدیریت شهرستان     

 روز  20  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه 

  :جهت انجام خدمت
 -----   

  دارابودن رتبه نظام مهندسی کشاورزي  -  : شرایط متقاضی خدمت 

 دارا بودن کارشناس مرتبط عضو شرکت 

 معرفی نامه نظام مهندسی      -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 تقاضی مراجعه حضوري م  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان      -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همـراه مـدارك بـه    

 .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

تصادي به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اق  : توضیحات 

 .طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-37-1 : کد شناسنامه                    

  
 توزیع بذور اصالح شده   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 هاد کشاورزي شهرستان ج

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست اعالم نیازمتقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي  -

 بررسی میزان نیاز متقاضی توسط مدیریت جهاد کشاورزي -

 معرفی متقاضی به عاملین فروش خصوصی و دولتی بذر   -

بال وجه مراجعه متقاضی به عاملین فروش جهت دریافت بذر در ق -

 پرداختی

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانها و عاملین فروش بذر     

 )   در صورت موجود بودن بذر(یک روز   :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 مقدار بذر تحویلی می باشد   محاسبه هزینه با عاملین فروش براساس

متناسب بودن مقدار درخواست بذر با سطح زیر کشت متقاضی  -  : شرایط متقاضی خدمت 

  براساس نظارت کارشناس مربوطه 

 
 قرارداد کاشت     -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -یت  زراعت مدیر  :متصدیان انجام کار 

 استان     

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

ن خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه     ای

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-38-1 : کد شناسنامه                    

  
 توزیع کود شیمیایی   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 جهاد کشاورزي شهرستان 

  

  :نجام خدمتشرح فرایند ا

  

  

  اعالم نیازمتقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي   -

بررسی سطح زیر کشت و مقدار نیاز کودي توسط  -

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

 معرفی متقاضی به عاملین فروش کود شیمیایی  -

 مراجعه متقاضی و دریافت کود در صورت موجود بودن  -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 ریت جهاد کشاورزي شهرستانها و عاملین فروش کود    مدی 

 )   در صورت موجود بودن کود(یک روز   :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 محاسبه هزینه، عاملین فروش متناسب با مقدارکود دریافتی 

ار درخواست کود با سطح زیر کشت با نظارت متناسب بودن مقد -  : شرایط متقاضی خدمت 

 کارشناس مربوطه در دهستان   

 قرارداد کاشت     -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي   :رس محل مراجعه آد

 شهرستان

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خـود را بـه   

 .به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نمایدهمراه مدارك 

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-39-1 : کد شناسنامه                    

  
 برنامه ریزي توزیع کود شیمیایی   : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 جهاد کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

 ها برآورد سطح زیر کشت محصوالت زراعی شهرستان -

 اخذ نیاز کودي محصوالت زراعی ازمرکزتحقیقات کشاورزي -

 استعالم از وزارت متبوع درخصوص سهمیه ساالنه کودشیمیایی -

 تقسیم شهرستانی کودشیمیایی براساس موارد فوق  -

برنامه ریزي درخصوص حمل کود به استان و توزیع شهرستانی  -

 براساس موارد فوق 

ت انجام سایردستگاههاي مرتبط درجه

  :خدمت

مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانها، شرکت خدماتی حمایتی 

 عاملین فروش دولتی و خصوصی کود   

 یک سال زراعی     :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 ---- 

 بر اساس برنامه   دارا بودن سطح زیر کشت محصوالت زراعی -  : شرایط متقاضی خدمت 

 صورتحساب و مکاتبات اداري   -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

ان یا مدیریت جهاد کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي است  :آدرس محل مراجعه 

 شهرستان

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را بـه  

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  2-40-1 : کد شناسنامه                    

  
 بکارگیري مهندس ناظر محصوالت زراعی    : ائه نام خدمت قابل ار

مدیریت  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 جهاد کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  مراجعه به زراعت ا ستان براي انعقاد قرارداد و تکمیل پرونده  -

 ظر در کالس آموزشی ، توجیهی و فنی شرکت مهندسین نا -

 معرفی به شهرستان جهت تعیین حوزه جغرافیایی محل خدمت  -

 عقد قرارداد ناظرین با زارعین مورد نظر  -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 

 روز  15تا  10  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 ----- 

حداقل مدرك لیسانس مرتبط ، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم   : شرایط متقاضی خدمت 

 براي آقایان ، عضویت در نظام مهندسی کشاورزي 

  سازمان نظام مهندسی از ) قبولی در آزمون (ارائه معرفی نامه  -  : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 کپی مدرك تحصیلی ، شناسنامه ، کپی پایان خدمت  -

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 استان     

 هاد کشاورزي شهرستانسازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت ج  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه     

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : د فرم ک

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  مراحل بکارگیري مهندس ناظر محصوالت زراعی

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

از سازمان ) قبولی در آزمون(ارائه معرفی نامه  -1

ــی،  ــام مهندس ــیلی،   -2نظ ــدرك تحص ــی م کپ

 ...شناسنامه، کپی پایان خدمت و 

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 15تا  10

  

 پایان

 مراجعه به زراعت استان براي انعقاد قرارداد و تکمیل پرونده

 شرکت مهندسین ناظر در کالس آموزشی، توجیهی و فنی

 معرفی به شهرستان جهت تعیین حوزه جغرافیایی محل خدمت

 با زارعین مورد نظرعقد قرارداد ناظرین 
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  به مردمخدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي 

  2-41-1 : کد شناسنامه                    

  
  

 بکارگیري مهندس ناظر محصوالت زراعی    : نام خدمت قابل ارائه 

مدیریت  -معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان  -مدیریت زراعت   :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

 جهاد کشاورزي شهرستان 

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  راعت ا ستان براي انعقاد قرارداد و تکمیل پرونده مراجعه به ز -

 شرکت مهندسین ناظر در کالس آموزشی ، توجیهی و فنی  -

 معرفی به شهرستان جهت تعیین حوزه جغرافیایی محل خدمت  -

 عقد قرارداد ناظرین با زارعین مورد نظر  -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 رزي و منابع طبیعی استان سازمان نظام مهندسی کشاو

 روز  15تا  10  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 ----- 

حداقل مدرك لیسانس مرتبط ، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم   : شرایط متقاضی خدمت 

 براي آقایان ، عضویت در نظام مهندسی کشاورزي 

  از سازمان نظام مهندسی ) قبولی در آزمون (ارائه معرفی نامه  -  : رد نیازبراي انجام خدمتمدارك مو

 کپی مدرك تحصیلی ، شناسنامه ، کپی پایان خدمت  -

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي  -مدیریت  زراعت   :متصدیان انجام کار 

 تان     اس

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي مربوطه : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواسـت کتبـی خـود را بـه     

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین   : توضیحات 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  تسهیالت بانکی جهت دریافت محصوالت زراعی انعقاد کشت مکانیزه مراحل 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

، )اجاره نامـه (ارائه سند مالکیت زمین زراعی  -1

 ارائه شناسنامه زراعی -2

  مدت زمان مدت زمان 

  روز تا زمان معرفی به بانک 7تا  3

  

 پایان

 ارائه مدارك و بررسی پرونده در شهرستان

 انعقاد قرارداد کشت با شهرستان

 بیمه محصول زراعی از طریق کارگزار بیمه

 معرفی به بانک کشاورزي جهت دریافت تسهیالت بانکی
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  سوم فصل    
  

  تولیدات دامی 
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  ردیف
شماره   فهرست عناوین تولیدات دامی

  صفحه

    عسلپروژه رکوردگیري و ثبت مشخصات کلنی هاي زنبور   1-3

    شناسنامه خدمت  -1-1-3  

    مراحل ارائه خدمت  -2-1-3  

    کلنی هاي زنبورعسل آمارگیري ساالنه   2-3

    شناسنامه خدمت  -1-2-3  

    مراحل ارائه خدمت  -2-2-3  

    قاضیان پرورش زنبورعسلتاعطاي تسهیالت بانکی به م  3-3

    شناسنامه خدمت  -1-3-3  

    مراحل ارائه خدمت  -2-3-3  

    زنبورداري) شناسنامه (صدور و تعویض پروانه   4-3

    شناسنامه خدمت  -1-4-3  

    مراحل ارائه خدمت  -2-4-3  

    تولید ملکه اصالح شده توسط بخش خصوصی  5-3

    شناسنامه خدمت  -1-5-3  

    مراحل ارائه خدمت  -2-5-3  

    جهت دریافت سهمیه سوخت) گوشتی، تخمگذار(معرفی واحدهاي مرغداري   6-3

    شناسنامه خدمت  -1-6-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-6-3  

    ع بندي آمار جوجه ریزي واحدهاي پرورش نیمچه گوشتیآوري و جم جمع  7-3

    شناسنامه خدمت  -1-7-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-7-3  

    واحدهاي پرورش نیمچه گوشتیراجراي پروژه بهبود مدیریت د  8-3

    شناسنامه خدمت  -1-8-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-8-3  
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  ردیف
شماره   فهرست عناوین تولیدات دامی

  صفحه

    )ی ، تخمگذارگوشت(داراي پروانه تاسیس اعطاي تسهیالت بانکی به واحدهاي مرغداري   9-3

    شناسنامه خدمت  -1-9-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-9-3  

ضوابط اعطاي تسهیالت بهسازي ، تجهیز و تکمیل به واحدهاي مرغداري   10-3

  داراي پروانه بهره برداري

  

    شناسنامه خدمت  -1-10-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-10-3  

    )گوشتی ، تخمگذار(تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهاي مرغداري ضوابط اعطاي   11-3

    شناسنامه خدمت  -1-11-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-11-3  

    اطالع رسانی قیمتهاي نهاده ها به صورت هفتگی  12-3

    شناسنامه خدمت  -1-12-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-12-3  

    تیتهیه وتایید نقشه هاي طرحهاي صنع  13-3

    شناسنامه خدمت  -1-13-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-13-3  

    صدور موافقت اصولی واحدهاي زیر بخش دام، طیور و آبزیان  14-3

    شناسنامه خدمت  - 14-3 -1  

   مراحل ارائه خدمت - 14-3 -2  

    صدور پروانه بهره برداري دامداري و مرغداري از تاسیسات موجود  15-3

    امه خدمت شناسن - 15-3 -1  

   مراحل ارائه خدمت - 15-3 -2  

    صدور پروانه بهره برداري دامداري و مرغداري  16-3

    شناسنامه خدمت  -1-16-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-16-3  
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  ردیف
شماره   فهرست عناوین تولیدات دامی

  صفحه

    )دام و طیور(ابطال پروانه تاسیس و بهره برداري   17-3

    شناسنامه خدمت  -1-17-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-17-3  

    نظارت بر ساخت وساز واحدهاي صنعتی دام وطیور  18-3

    شناسنامه خدمت  - 18-3 -1  

   مراحل ارائه خدمت - 18-3 -2  

    طرح محوري اصالح نژاد گوسفند  19-3

    شناسنامه خدمت   -3 -19 -1  

   مراحل ارائه خدمت - 19-3 -2  

    برداريپروانه بهره –پروانه تاسیس - صدور مجوز مرغداري موافقت اصولی  20-3

    شناسنامه خدمت  -1-20-3  

   مراحل ارائه خدمت - 20-3 -2  

    تغییر نام پروانه دامداریهاومرغداریها  21-3

    شناسنامه خدمت  - 21-3 -1  

   مراحل ارائه خدمت - 21-3 -2  

    ارائه خدمات فنی در دامداریهاي روستایی  22-3

    شناسنامه خدمت  -1-22-3  

   خدمتمراحل ارائه  -2-22-3  

    کنترل کمی وکیفی خوراك دام  23-3

    شناسنامه خدمت  -1-23-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-23-3  

    توزیع نهاده هاي تغذیه اي دام  24-3

    شناسنامه خدمت  -1-24-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-24-3  

    بهسازي و نوسازي آغل  25-3
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  ردیف
شماره   فهرست عناوین تولیدات دامی

  صفحه

    شناسنامه خدمت  - 25-3 -1  

   ائه خدمتمراحل ار - 25-3 -2  

    ثبت مشخصات و رکورد گیري شیر گاوهاي اصیل  26-3

    شناسنامه خدمت  - 26-3 -1  

   مراحل ارائه خدمت -2-26-3  

    )رکورد گیري شیر ( اصالح نژاد دام   27-3

    شناسنامه خدمت  - 27-3 -1  

    مراحل ارائه خدمت -2-27-3  

    تلقیح مصنوعی گاو  28-3

     شناسنامه خدمت - 28-3 -1  

   مراحل ارائه خدمت -3- 28 -2  

    مراکز جمع آوري شیر  29-3

    شناسنامه خدمت  -1-29-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-29-3  

    )گوسفند نژاد شاخص منطقه ( اصالح نژاد دام سبک روستایی   30-3

    شناسنامه خدمت  -1-30-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-30  

    گی واحد هاي دام و طیوراخذ تسهیالت بانکی  نقدین  31-3

    شناسنامه خدمت  -1-31-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-31-3  

   گاو بومی- اصالح نژاددام سنگین روستایی  32-3

    شناسنامه خدمت  -1-32-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-32-3  

    افزایش و توسعه ظرفیت واحدهاي دامداري داراي پروانه بهره برداري  33-3

    ناسنامه خدمت ش -1-33-3  
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  ردیف
شماره   فهرست عناوین تولیدات دامی

  صفحه

   مراحل ارائه خدمت -2-33-3  

    )خصوصی (پروژه تلقیح مصنوعی بخش   34-3

    شناسنامه خدمت  -1-34-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-34-3  

    اخذ تسهیالت بانکی ویژه واحدهاي دامداري  35-3

    شناسنامه خدمت  - 35-3 -1  

   مراحل ارائه خدمت -3- 35 -2  

    )ثبت مشخصات ظاهري دام ( دام اصالح نژاد   36-3

    شناسنامه خدمت  -1-36-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-36-3  

    تهیه جیره غذایی دام و طیور  37-3

    شناسنامه خدمت  -3 -37 -1  

   مراحل ارائه خدمت - 37-3 -2  

    تهیه نقشه و طرح هاي تیپ واحد هاي دامداري  38-3

    شناسنامه خدمت  -3- 38 -1  

   مراحل ارائه خدمت - 38-3 -2  

    توزیع اسپرم منجمد  39-3

    شناسنامه خدمت  - 39-3 -1  

   مراحل ارائه خدمت - 39-3 -2  

    انتقال جنین گاو  40-3

    شناسنامه خدمت  -1-40-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-40-3  

    صدور مجوز واحدهاي دامداري کوچک و روستایی  41-3

    شناسنامه خدمت  -1-41-3  
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  ردیف
شماره   فهرست عناوین تولیدات دامی

  صفحه

   مراحل ارائه خدمت -2-41-3  

    معرفی دامداران جهت عضویت در مجتمع هاي دام وطیور  42-3

    شناسنامه خدمت  -1-42-3  

    مراحل ارائه خدمت -2-42-3  

    نظارت بر توزیع خوراك دام یارانه دار  43-3

    شناسنامه خدمت  -1-43-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-43-3  

    برداري دامداري هاي روستائی صدور پروانه بهره  44-3

    شناسنامه خدمت  -1-44-3  

   مراحل ارائه خدمت -2-44-3  

    صدور پروانه تاسیس واحدهاي دامداري  45-3

    شناسنامه خدمت  - 45-3 -1  

   مراحل ارائه خدمت -2-45-3  
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-1-1 : هکد شناسنام                    

  

 پروژه رکوردگیري و ثبت مشخصات کلنی هاي زنبورعسل :نام خدمت قابل ارائه

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی  – مدیریت جهادکشاورزي شهرستان

 سازمان جهاد کشاورزي استان 

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

ت بهبود تولیدات دامـی یـا   معاونانتخاب زنبوردار طرف قرارداد از طرف  -

 هادکشاورزي شهرستانجمدیریت 

 شماره گذاري و ثبت کندوهاي زنبورعسل توسط کارشناس ذیربط -

 نظارت کارشناس و ثبت عملیات بطور مستمر حداقل ماهی دوبار -

تکمیل فرم عملکرد توسـط کارشـناس و تأییـد مـدیریت شهرسـتان و       -

 ارسال به معاونت بهبود تولیدات دامی

بررسی و تکمیل فرم نهائی توسط کارشناس مدیریت تخصصی معاونت  -

 و ارسال به مرکز

 روز  270 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 زنبوردار فعال و باسابقه فعالیت بیش از دوسال :شرایط متقاضی خدمت 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 
، تأیید توسط کارشناس دارا بودن دفترچه زنبورداري داراي اعتبار 

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان جهت انعقاد قرارداد

 مراجعه حضوري متقاضی  :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان      :آدرس محل مراجعه 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :تلفن 

 :فرم  نام
  فرم ارزیابی پروژه رکوردگیري و ثبت مشخصات زنبور عسل   -

 فرم نتایج ارزیابی پروژه رکوردگیري و ثبت مشخصات   -

  :کد فرم 

 :توضیحات فرم 

ثبت آمار و اطالعات مربوط به مشخصات زنبوردار ، تعداد کلنی هاي  -

  .....و زنبوردار ، تعداد کلنی هاي تحت پوشش و میانگین تولیدعسل 

ثبت آمار و اطالعات مربوط به زنبوردار اعم از نام شهرستان ،  -

 ..تعدادکلنی ها، میانگین تولید عسل و موم ، رفتار و   ،مشخصات فردي

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  گیري و ثبت مشخصات کلنی هاي زنبورعسلپروژه رکورد

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  تکمیل فرم عملکرد توسط کارشناس و تأیید مدیریت شهرستان 

 و ارسال به معاونت بهبود تولیدات دامی

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

  دارا بودن دفترچه زنبورداري داراي اعتبار ، -1

تأیید توسط کارشناس مدیریت جهادکشاورزي -2 

 شهرستان جهت انعقاد قرارداد

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 270

  

 پایان

 داد از طرف مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانانتخاب زنبور دار طرف قرار

 شماره گذاري و ثبت کندوهاي زنبور عسل توسط کارشناس مربوطه

 بار 2نظارت کارشناس و ثبت عملیات به طور مستمر حداقل ماهی 

کمیل فرم نهایی توسط کارشناس مدیریت تخصصی معاونت و ت بررسی و

 ارسال به مرکز
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-2-1 : کد شناسنامه                    

  

 آمارگیري ساالنه کلنی هاي زنبورعسل :نام خدمت قابل ارائه

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  -کشاورزي شهرستانمدیریت جهاد

 جهاد کشاورزي استان 

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

 مرکزاستان جهت امرسرشماري کلنیها اطالع رسانی ازطریق صداوسیماي -

هماهنگی با دستگاههاي ذیربط و نیروي انتظامی به منظور جلوگیري از حمل  -

 یام سرشماريو نقل کلنی هاي زنبور عسل در ا

دیریت ماعالم آدرس زنبورستان توسط متقاضی خدمت به اداره اموردام  -

 جهادکشاورزي شهرستان

 آمارگیري کلنی هاي زنبورعسل به مدت شش روزتوسط کارشناسان ذیربط -

فرمهاي مربوطه توسط اداره  رجمع بندي آمارگیري کلنی هاي شمارش شده د -

 ونت بهبود تولیدات دامی سازماناموردام شهرستان و ارسال به معا

بررسی و جمع بندي نهائی آمار شهرستانها توسط مدیریت تخصصی در معاونت  -

 د تولیدات دامی و ارسال فرم نهائی به مرکزوبهب

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت 
 نیروي انتظامی

 روز  7 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 داشتن کندوهاي زنبور عسل :شرایط متقاضی خدمت 

مدارك مورد نیاز براي انجام 

 :خدمت 
 سکان زنبورستان به اداره اموردام  مدیریت جهادکشاورزي شهرستانا

 حضوري متقاضی مراجعه  :نحوه دسترسی به خدمت 

 :آدرس محل مراجعه 
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  –مدیریت جهادکشاورزي شهرستان 

 زي استان جهاد کشاور

  :هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 
  فرم آمار برداري از کندوهاي زنبورعسل  -

 فرم نهائی آماربرداري  -

 :توضیحات فرم 

ثبت آمار و اطالعات مربوط به مشخات زنبوردار،شماره شناسنامه   -

زنبورداري،میزان تحصیالت، تعداد کندو ، میزان تولید عسل ، محل 

  .... استقرار زنبورستان و

ثبت آمار و اطالعات مربوط به زنبورداران ، تعدا زنبوردار ، تعداد کندو ،   -

 میزان تولید عسل به تفکیک شهرستان هاي استان

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  عسل زنبور آمارگیري ساالنه کلنی هاي

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  جمع بندي آمار کلنی هاي شمارش شده در فرمهاي مربوطه 

 توسط امور دام شهرستان و ارسال به معاونت

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

سکان زنبورستان به اداره امـوردام  مـدیریت   ا -1

 جهادکشاورزي شهرستان

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 7

  

 پایان

 بطر ان و هماهنگی با دستگاههاي ذيماي استاطالع رسانی از طریق صدا و سی

 آدرس زنبورستان توسط متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

 ربط روز توسط کارشناسان ذي 6آمار گیري کلنیهاي زنبور عسل به مدت 

  بررسی و جمع بندي نهایی آمار شهرستانها توسط مدیریت تخصصی در 

 معاونت بهبود تولیدات دامی و ارسال فرم نهایی به مرکز
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-3-1 : کد شناسنامه                    

  

 اعطاي تسهیالت بانکی به متقاضیان پرورش زنبورعسل :نام خدمت قابل ارائه 

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  -ستانمدیریت جهادکشاورزي شهر

 جهاد کشاورزي استان 

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  اداره اموردام شهرستان به  ارائه درخواست متقاضی -

بررسی درخواست و در صورت تأیید تشکیل پرونده و برآورد ریالی و معرفی به  -

 معاونت بهبود تولیدات دامی استان

مدیریت تخصصی و معرفی به معاونت برنامه ریزي و امور بررسی پرونده توسط  -

 اقتصادي سازمان

 تأمین اعتبار و معرفی به بانک عامل توسط معاونت برنامه ریزي -

 عقد قرارداد با بانک عامل و اجراي تعهدات با هماهنگی اداره اموردام شهرستان -

جهت انجام  رسایردستگاههاي مرتبط د

 :خدمت
 بانک عامل

 روز  15 :میانگین براي ارائه خدمت زمان 

 :شرایط متقاضی خدمت 
دارا بودن پروانه تأسیس زنبورداري، دفترچه زنبورداري معتبر، گواهی 

 معتبرگذاراندن دوره آموزشی زنبورداري

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

ارائه درخواست متقاضی، کپی پروانه تآسیس یا دفترچه زنبورداري یا 

ی دوره آموزشی زنبورداري ، کپی مدارك شخصی متقاضی، پیش گواه

 فاکتور خرید زنبور عسل و تجهیزات مورد نیاز ، برآورد هزینه اجراي طرح

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان       متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :ه آدرس محل مراجع

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خـود را بـه همـراه    

 .اد کشاورزي ارائه می نمایدمدارك به مدیریت جه

   :نام فرم 

   : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

  : توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-4-1 : کد شناسنامه                    

 زنبورداري) شناسنامه(صدور و تعویض پروانه  :نام خدمت قابل ارائه

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونـت بهبـود    –مدیریت پرورش زنبورعسل   -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

 تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

تکمیـل فرمهـاي مربوطـه، اخـذ مـدارك الزم توسـط       ارائه درخواست متقاضـی،   -1

مدیریت جهادکشاورزي شهرستان و ارسال آن به واحد پرورش زنبورعسـل اسـتان و   

 صدور پروانه توسط واحد مذکور

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام 

 :خدمت 
  اتحادیه زنبورداران استان  -شرکتهاي تعاونی زنبورداران شهرستانها 

 نیم ساعت در واحد پرورش زنبورعسل استان  -یک روز در شهرستان  :ن براي ارائه خدمت زمان میانگی

ها و شماره حساب واریز وجه جهت  هزینه

 :انجام خدمت 
 ریال  200000مبلغ 

 :شرایط متقاضی خدمت 

مدرك دانشگاهی (مدارك الزم براي نگهداري کندو -2داشتن کندوي زنبورعسل  -1

زش از فنی حرفه اي ویا موفقیت درآزمونی که توسـط مـدیریت   مرتبط یا گواهی آمو

  .)جهادکشاورزي شهرستان برگزار می گردد

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 -4تکمیل فرمهاي مربوطه  -3یک قطعه عکس  -2تصویر شناسنامه ، کارت ملی  -1

 -5اسـتان  هزار ریـال بـه حسـاب اتحادیـه زنبـورداران      20000واریزي وجه به مبلغ 

واریزي مبالغ عضویت در شرکت تعاونی زنبـورداران منطقـه در صـورت عضـویت در     

 پوشه یک عدد -5تعاونی مذکور 

 مراجعه حضوري متقاضی   :نحوه دسترسی به خدمت 

معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهـاد کشـاورزي    - مدیریت پرورش زنبورعسل  :متصدیان انجام کار 

 استان     

سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان یـا مـدیریت جهـاد         -مدیریت پرورش زنبورعسل  :محل مراجعه  آدرس

 کشاورزي شهرستان

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

  : هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 
 –) شناسـنامه زنبـورداري   (تعـویض پروانـه    –زنبـورداري  ) شناسنامه (صدور پروانه 

  ش کندوخرید وفرو

  3     2    1 :کد فرم 

 :توضیحات فرم 

  کسانی که براي اولین بار اقدام به اخذ پروانه زنبورداري میکنند -)صدور( 1فرم 

  .زنبورداري میکنند) شناسنامه(کسانی که اقدام به تعویض پروانه -)تعویض( 2فرم

خرید کنـدو  کسانی که براي شروع زنبورداري اقدام به  –)خرید وفروش کندو( 3فرم 

  می کنند  ویا می خواهند تعداد کندوهاي خود را افزایش دهند

  :توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي 

  .طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-5-1 : کد شناسنامه                    

  

 تولید ملکه اصالح شده توسط بخش خصوصی :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
 –مدیریت پرورش زنبورعسل   - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

ان پرورش ملکه درفصل تولید و بعد از هماهنگی الزم مراجعه به مجری

 .تعداد ملکه هاي جفت خورده تحویل متقاضی گردد

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام 

 :خدمت
- 

 روز 40 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

ها و شماره حساب واریز وجه جهت  هزینه

  :انجام خدمت 

 

ه ما بقی هزینه مستقیما از مصرف کننده هزینه خرید ملکه بعد از کسریاران

 .به تولید کننده پرداخت می شود

  :شرایط متقاضی خدمت 

 

کلیه زنبورداران استان می توانند در صورت نیاز متقاضی دریافت تسهیالت 

 .نمایند

 - :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 مجري پرورش ملکه مراجعه حضوري متقاضی و هماهنگی با :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان        :متصدیان انجام کار 

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
م نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه این خدمت داراي فر

 مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   :کد فرم 

   :توضیحات فرم 

  :توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

  .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  ه وزارت جهاد کشاورزي به مردمخدمات قابل ارائ

  3-6-1 : کد شناسنامه                    

  

 :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع
جهت دریافت ) گوشتی ، تخمگذار ( معرفی واحدهاي مرغداري 

 سهمیه سوخت

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی      -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

 مان جهاد کشاورزي استانساز

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

ت و دریافت امراجعه مرغدار به مراکز ثبت نام اینترنتی و ثبت اطالع -

 برگه مربوط به کد رهگیري

ه مرغدار به مـدیریت جهادکشـاورزي شهرسـتان بـه منظـور      عمراج -

 سی درخواستربر

اجعـه   در صورت تأیید توسط مدیریت جهادکشاورزي شهرسـتان مر  -

 به شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه جهت دریافت سهمیه

-  

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام 

 :خدمت 

شرکت ملی پخش فـرآورده هـاي نفتـی منطقـه ، شـبکه دامپزشـکی       

  شهرستان

 روز  2 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 شهرستان فعال بودن واحد مرغداري با تأیید :شرایط متقاضی خدمت 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

دارا بودن پروانه بهره برداري داراي اعتبار، فاکتور خرید جوجه یکروزه 

  براي واحدهاي مرغداري گوشتی  یا  فعال بودن واحد مرغ تخمگذار،

 دارا بودن مجوز بهداشتی

 رورش ملکهمراجعه حضوري متقاضی و هماهنگی با مجري پ :نحوه دسترسی به خدمت 

 معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان      :متصدیان انجام کار

 سازمان جهاد کشاورزي استان یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
متقاضی درخواست کتبی خود را به  این خدمت داراي فرم نبوده و

 همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

   :کد فرم 

   :توضیحات فرم 

  :توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

  .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  جهت دریافت سهمیه سوخت) وشتی ، تخمگذار گ( معرفی واحدهاي مرغداري 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

 شروع

  یازیازمدارك مورد نمدارك مورد ن

-2دارا بودن پروانه بهره برداري داراي اعتبار،  - 1

فاکتور خرید جوجه یکروزه براي واحدهاي 

مرغداري گوشتی  یا  فعال بودن واحد مرغ 

 دارا بودن مجوز بهداشتی - 3 تخمگذار،

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 2

  

 پایان

 اینترنتی و ثبت اطالعات و دریافت برگه مربوط به کد رهگیريمراجعه مرغدار به مراکز ثبت نام 

 مراجعه مرغدار به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان به منظور بررسی درخواست

در صورت تأیید توسط مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مراجعه به 

 شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه جهت دریافت سهمیه
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-7-1 : کد شناسنامه                    

  

 :نام خدمت قابل ارائه 
جمع آوري وجمع بندي آمارجوجه ریزي واحدهاي پرورش نیمچه 

 گوشتی

معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان   : دهنده خدمت نام واحد ارائه

  جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

 

  بازدید ماهانه کارشناس اداره اموردام شهرستان از واحدهاي مرغداري -

 تکمیل فرم جوجه ریزي ماهیانه وارسال به معاونت بهبود تولیدات دامی -

جمع بندي آمار جوجه ریزي شهرستان هـا و ارسـال بـه مرکـز توسـط       -

 مدیریت تخصصی معاونت بهبود تولیدات دامی

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت 

 : انجام خدمت 
 شبکه دامپزشکی استان

  روز 5 : زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 ن فعال بودن واحد مرغداري و تأیید شهرستا :شرایط متقاضی خدمت 

 ارائه برگه خرید جوجه  و شروع فعالیت پرورش جوجه : مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت

 : نحوه دسترسی به خدمت 
مراجعه مستقیم متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستان و 

 اعالم شروع جوجه ریزي در واحد

 کشاورزي استان     معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد  :متصدیان انجام کار

 اداره امور دام   –مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  : آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

  : هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 
  آمار وضعیت مرغداریهاي گوشتی   -

 آمار جوجه ریزي نیمچه گوشتی  –

 :توضیحات فرم 

  ی که مبادرت به جوجه ریزي نموده اند یطالعات واحدهاثبت آمار و ا  -

ثبت آمار و اطالعات آمار جوجه ریزي شهرستان هاي استان اعم از   -

مرغ زنده تولیدي ،  عدادتعداد واحدهاي فعال ، تعداد جوجه ریزي شده،ت

 ....متوسط وزن زنده و درصد تلفات و 

  :توضیحات
ها و ضوابط فنی و همچنین توجیه به متقاضیان توصیه می شود استاندارد

  .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  جمع آوري و جمع بندي آمار جوجه ریزي  واحدهاي پرورش نیمچه گوشتی

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

ارائه برگه خرید جوجه  و شروع فعالیت پرورش  - 1

 جوجه

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 5

  

 پایان

 بازید ماهانه کارشناس امور دام شهرستان مربوطه از واحدهاي مرغداري

 ل فرم جوجه ریزي ماهیانه و ارسال به معاونت بهبود تولیدات دامیتکمی

جمع بندي آمار جوجه ریزي شهرستانها و ارستال به مرکز توسط 

 مدیریت تخصصی معاونت بهبود تولیدات دامی
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-8-1 : کد شناسنامه                    

 اجراي پروژه بهبود مدیریت در واحدهاي  پرورش نیمچه گوشتی :ابل ارائه به ارباب رجوعنام خدمت ق

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

وسط کارشـناس شهرسـتان قبـل از    به واحدهاي مرغداري ت 1تحویل فرم شماره  -

  شروع دوره پرورش

بازدیدهفتگی کارشناس از واحـد مرغـداري و نظـارت بـر نحـوه تکمیـل و ثبـت         -

 اطالعات در فرم تحویلی

 2جمع آوري فرمهاي تحویلی و استخراج اطالعات مورد نیاز در فرمهـاي شـماره    -

 توسط کارشناس شهرستان

 به معاونت بهبود تولیدات دامی 3 و 2و  1تکمیل و ارسال فرم شماره  -

 به مرکز 3بررسی فرم هاي مذکور توسط مدیریت تخصصی و ارسال  فرم شماره  -

 روز  70 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 فعال بودن واحد مرغداري :شرایط متقاضی خدمت 

 جراي پروژهاعالم آمادگی و همکاري مرغدار  براي ا :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 :نحوه دسترسی به خدمت 
مراجعه مستقیم متقاضی به اداره اموردام جهادکشـاورزي شهرسـتان و جوجـه ریـزي در     

 واحد

 معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان      :متصدیان انجام کار

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -اداره امور دام    :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

  : هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 

  فرم کارت ثبت عملیات روزانه مرغداري گوشتی  -

  فرم ارزیابی عملکردهاي هیبریدهاي گوشتی  –

 فرم تلخیص عملکرد هیبریدهاي گوشتی استان  -

 1-3و شماره  1-2، شماره   1-1شماره  :کد فرم 

 :ات فرم توضیح

ثبت آمار و اطالعـات روزانـه اعـم از تلفـات،موجودي ،مصـرف دان،واکسیناسـیون، وزن       -

  ....هفتگی و 

ثبت اطالعات انفرداي مربوط به مرغداري اعم از ظرفیت ، نوع مجوز، مزرعه مرغ مـادر و  -

.... 

ثبت خالصه آمار واحدهاي مورد بررسی اعم از درصد تلفات ، ضریب تبـدیل ، شـاخص    -

 ....ولید و ت

  :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

  .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  ت در واحدهاي پرورش نیمچه گوشتی  یه بهبود مدیرژ جراي پروا

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

اعالم آمادگی و همکاري  - 1

 مرغدار  براي اجراي پروژه

  دت زمان دت زمان مم

  روز 70

  

 پایان

 به واحدهاي مرغداري 1تحویل فرم 

 بازدید هفتگی کارشناس از واحد ها

  بررسی فرم هاي مذکور توسط مدیریت تخصصی و 

 به مرکز 3ارسال فرم شماره 

 2جمع آوري فرمهاي تحویلی و استخراج اطالعات مورد نیاز در فرم 

 به معاونت بهبود تولیدات دامی 1،2،3تکمیل و ارسال فرم 
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  ه مردمخدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي ب

  3-9-1 : کد شناسنامه                    

  

 :نام خدمت قابل ارائه 
ی ، گوشـت (اعطاي تسهیالت بانکی بـه واحـدهاي مرغـداري داراي پروانـه تاسـیس      

 )تخمگذار

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  ارائه درخواست متقاضی به اداره اموردام شهرستان مربوطه -

بررسی درخواست و درصورت تأیید تشکیل پرونده و برآورد ریـالی و معرفـی بـه     -

 معاونت بهبود تولیدات دامی استان

بررسی پرونده توسط مدیریت تخصصی و معرفی به معاونت برنامه ریـزي و امـور    -

 صادي سازماناقت

 تأمین اعتبار و معرفی به بانک عامل توسط معاونت برنامه ریزي -

 عقد قرارداد با بانک عامل و اجراي تعهدات با هماهنگی اداره اموردام شهرستان -
سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

: 
 بانک عامل

 روز  3 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 فعال بودن واحد مرغداري و تأیید شهرستان : شرایط متقاضی خدمت

مدارك مورد نیاز براي انجام 

 :خدمت 

ارائه درخواست متقاضی،  پروانه بهره برداري  داراي اعتبار،  پیش فاکتور خرید 

 جوجه و نهاده ها ي مورد نیاز

 تانمتقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرس حضوري مراجعه  :نحوه دسترسی به خدمت 

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  - اداره امور دام   :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي (: هاي خدمت  فرم

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

 :نام فرم 

  فرم کارت ثبت عملیات روزانه مرغداري گوشتی  -

  لکردهاي هیبریدهاي گوشتیفرم ارزیابی عم  –

 فرم تلخیص عملکرد هیبریدهاي گوشتی استان  -

 1-3و شماره  1-2، شماره   1-1شماره  :کد فرم 

 :توضیحات فرم 

  ثبت آمارواطالعات روزانه اعم ازتلفات،موجودي ،مصرف دان،واکسیناسیون، وزن هفتگی و-

 ....، نوع مجوز، مزرعه مرغ مادرو ثبت اطالعات انفرداي مربوط به مرغداري اعم از ظرفیت -

ثبت خالصه آمار واحدهاي مورد بررسی اعم از درصد تلفات ، ضریب تبـدیل ، شـاخص    -

 ....تولید و 

  :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي 

  .طرح را قبالً بررسی نمایند
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  هاد کشاورزي به مردمخدمات قابل ارائه وزارت ج

  3-10-1 : کد شناسنامه                    

  
ضوابط اعطاي تسهیالت بهسازي ، تجهیز و تکمیل به واحدهاي مرغـداري داراي    : نام خدمت قابل ارائه 

 پروانه بهره برداري

ی سازمان جهاد معاونت بهبود تولیدات دام -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان    :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  کشاورزي استان

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ارائه درخواست متقاضی به اداره اموردام شهرستان-

بررسی درخواست ودرصورت تأیید تشکیل پرونده و برآورد ریالی و معرفـی بـه   -

 معاونت بهبود تولیدات دامی استان

امه ریزي و امور بررسی پرونده توسط مدیریت تخصصی و معرفی به معاونت برن-

 اقتصادي سازمان

 تأمین اعتبار و معرفی به بانک عامل توسط معاونت برنامه ریزي-

 عقد قرارداد با بانک عامل و اجراي تعهدات با هماهنگی اداره اموردام شهرستان-

سایردســتگاههاي مــرتبط درجهــت انجــام 

  :خدمت
 بانک عامل

 روز  10  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

نه ها وشماره حساب واریز وجـه جهـت انجـام    هزی

   :خدمت

 تأیید شهرستان  : شرایط متقاضی خدمت 

ارائه درخواست متقاضی،  پروانه بهره برداري داراي اعتبار،  پـیش فـاکتور مـوارد      : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 بهسازي ، تجهیز و تکمیل مورد نیاز

 متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستاني حضور مراجعه  :نحوه دسترسی به خدمت 

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -اداره امور دام   :متصدیان انجام کار 

  مدیریت جهادکشاورزي شهرستان -اداره امور دام   :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

هاي به تعداد فرم : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
 

   :نام فرم 

   : کد فرم 

  ....ثبت آمار و اطالعات روزانه اعم از تلفات،موجودي ،مصرف دان،واکسیناسیون، وزن هفتگی و -  :توضیحات فرم 

 ....ثبت اطالعات انفرداي مربوط به مرغداري اعم از ظرفیت ، نوع مجوز، مزرعه مرغ مادر و -

 ه آمار واحدهاي مورد بررسی اعم از درصد تلفات ، ضریب تبدیل ، شاخص تولید و ثبت خالص -

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي طرح را قبالً   : توضیحات 

  .بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-11-1 : سنامهکد شنا                    

  
گوشـتی  (ضوابط اعطاي تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهاي مرغداري   : نام خدمت قابل ارائه 

 )، تخمگذار

معاونت بهبود تولیدات دامی سـازمان   -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان    :نام  واحد ارائه دهنده خدمت 

  جهاد کشاورزي استان

  

  :شرح فرایند انجام خدمت

  

  

  ئه درخواست متقاضی به اداره اموردام شهرستان مربوطهارا -

بررسی درخواست و درصـورت تأییـد تشـکیل پرونـده و بـرآورد ریـالی و        -

 معرفی به معاونت بهبود تولیدات دامی استان

بررسی پرونده توسط مدیریت تخصصی و معرفی به معاونت برنامه ریـزي   -

 و امور اقتصادي سازمان

 رفی به بانک عامل توسط معاونت برنامه ریزيتأمین اعتبار و مع -

عقد قرارداد با بانک عامل و اجـراي تعهـدات بـا همـاهنگی اداره امـوردام       -

 شهرستان

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

  :خدمت
 بانک عامل

 روز  3  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

هزینه ها وشماره حساب واریز وجه جهت 

  :انجام خدمت
 

 فعال بودن واحد مرغداري و تأیید شهرستان  : یط متقاضی خدمت شرا

ارائه درخواست متقاضی،  پروانه بهره برداري داراي اعتبار،  پیش فاکتور   : مدارك مورد نیازبراي انجام خدمت

 موارد بهسازي ، تجهیز و تکمیل مورد نیاز

 م جهادکشاورزي شهرستانمتقاضی به اداره امورداحضوري  مراجعه  :نحوه دسترسی به خدمت 

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -اداره امور دام   :متصدیان انجام کار 

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -اداره امور دام   :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )میل گرددسطر بعدي تک 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

    : کد فرم 

   :توضیحات فرم 

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه   : توضیحات 

 .رسی نماینداقتصادي طرح را قبالً بر
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-12-1 : کد شناسنامه                    

  

 اطالع رسانی قیمتهاي نهاده ها به صورت هفتگی :نام خدمت قابل ارائه 

معاونت بهبود تولیدات دامی  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان    : نام واحد ارائه دهنده خدمت

  ن جهاد کشاورزي استانسازما

 :شرح فرآیند انجام خدمت 
خدمت براي عموم دامداران وتولیدکنندگان درصورت نیاز با مراجعه 

 حضوري به شهرستانها ومعاونت بهبودتولیدات دامی 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

 :خدمت 
 اموردام شهرستانها -اتحادیه صنف -سازمان بازرگانی

 به صورت هفتگی  :راي ارائه خدمت زمان میانگین ب

  :شرایط متقاضی خدمت 
  دامدارباشد

 

  ونماینده تشکلهاي دامی  مراجعه حضوري دامداران  :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستانحضوري  مراجعه :نحوه دسترسی به خدمت 

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -ام اداره امور د  :متصدیان انجام کار

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -اداره امور دام   :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
  

 قیمت گیري اقالم علوفه اي  :نام فرم 

 :ت فرم توضیحا

اطالعات مربوط به قیمت انواع نهادهاي دام مانند ذرت،سویا،جو،سـبوس  

  وغیره

 

  : توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

  .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  اطالع رسانی قیمت نهاده ها به صورت هفتگی

  

  

  

  

  
  

  

      

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  رك مورد نیازرك مورد نیازمدامدا

ونماینده تشکلهاي   مراجعه حضوري دامداران - 1

 دامی

  مدت زمان مدت زمان 

  به صورت هفتگی

  

 پایان

 مراجعه حضوري دامدار و یا تولید کننده

 هشهرستان مربوط اداره بهبود تولیدات دامی

 کسب اطالع از قیمت

  دامی استان معاونت بهبود تولیدات
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-13-1 : کد شناسنامه                    

  
  تایید نقشه هاي طرحهاي صنعتی تهیه و  :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع 

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت 
یدات دامی معاونت بهبود تول - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

   سازمان جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرایند انجام خدمت 

  تشکیل پرونده در شهرستان مربوطه جهت معرفی به بانک-1

مراجعه متقاضی به معاونت بهبود تولیدات دامی جهت معرفی به -2

  بانک

  تحویل نقشه از معاونت بهبود تولیدات دامی-3

  رزي شهرستانمدیریت جهاد کشاو  :سایر دستگاهاي مرتبط

    :زمان میانگین براي ارائه خدمت

  دارا بودن پروانه تاسیس  :شرایط متقاضی خدمت

  پروانه تاسیس طرح–کروکی زمین محل اجراي طرح   :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستانحضوري  مراجعه :نحوه دسترسی به خدمت 

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -اداره امور دام   :جام کارمتصدیان ان

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -اداره امور دام   :آدرس محل مراجعه 

 تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه   : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

و متقاضی درخواست کتبی خود را به  این خدمت داراي فرم نبوده

  همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :توضیحات فرم 

  : توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

  .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  ارائه نقشه و نظارت فنی در مرحله احداث

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

کپی پروانه تأسیس یا موافقت اصولی کروکی  - 1

 موقعیت زمین احداث و ابعاد هندسی آن

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 30تا  7

  

 پایان

 مراجعه مستقیم متقاضی از طریق واحد صدور پروانه و ارائه نقشه

  بالغ جهت اجراا

 

  بررسی و تأئید نقشه

 دامپروري طبق نظام
 رفع ایرادات

 تائید

  تهیه نقشه تیپ

 

بازدید و بررسی زمین 

  محل احداث

 

 رفع ایرادات

 تائید
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-14-1 : کد شناسنامه                    

 صدور موافقت اصولی واحدهاي زیر بخش دام ، طیور و آبزیان :نام خدمت قابل ارائه 

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد       -زي شهرستان  مدیریت جهادکشاور

  کشاورزي استان

  .صدور مجوز اولیه براي متقاضیانی که قصد احداث طرحهاي دامداري یا مرغداري را دارند  :شرح فرآیند انجام خدمت 

 روز 15 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

  نامه شهرستان مربوطه و ارسال پرونده به معاونت امور دام استانمعرفی  -1

  1فرم شماره  -2

  2فرم شماره  -3

 –کارت پایـان خـدمت    –کپی شناسنامه (مدارك شخصی متقاضی یا متقاضیان  -4

  )مدرك تحصیلی 

  )پروانۀ تاسیس تعاونی  –آگهی روزنامه  –گواهی تاسیس ( مدارك تعاونی  -5

  ده زمین تاسیسات توسط کارشناس شهرستانکروکی تأئید ش -6

  –شـامل سـند زمـین     ) در مـورد دامـداریها   ( مدارك مربوط به زمین علوفـه     - 7

  ... )پروانه چاه و  –وکالت نامه  –اجاره نامه 

  )انحصار وراثت –قولنامه  –وکالت نامه  –سند ( مدارك مالکیت زمین تاسیسات  -8

  معاونتاستعالم اداره مربوطه در   -9

  تعهد نامه محضري -10

  )در صورت داشتن شریک (  7تکمیل فرم شماره  -11

  طرح در کمیسیون صدور پروانه -12

  شرکت نفت -شرکت آب منطقه اي -13

  صدور موافقت اصولی -14

  امضاي موافقت اصولی -15

 معرفی به امور اراضی استان جهت انجام امورات ثانوي زمین -16

 متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستانحضوري  مراجعه :ت نحوه دسترسی به خدم

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -اداره امور دام   :متصدیان انجام کار

  شهرستانومدیریت جهاد  معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان :آدرس محل مراجعه 

 ستان مربوطه تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهر  : تلفن 

به تعداد فرم هاي : (فرم هاي خدمت 

  )سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 

این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه مدارك به 

  .مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  : توضیحات 
وجیه اقتصادي به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین ت

  .طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-15-1 : کد شناسنامه                    

  
 صدور پروانه بهره برداري دامداري و مرغداري از تاسیسات موجود :نام خدمت قابل ارائه 

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد  -شهرستان  مدیریت جهادکشاورزي 

  کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  ارسال پرونده از شهرستان- 1

  )هفته2(طرح در کمیسیون صدور پروانه استان و تصویب نهایی - 2

اعالم موافقت کمیسیون به شهرستان جهت اخذ کلیه استعالمات مورد نیاز حسب - 3

  بیرخانه صدور پروانه استانمورد وارسال د

  معرفی به دامپزشکی استان جهت اخذ پروانه بهداشتی توسط متقاضی - 4

  )روز  6(صدور پروانه بهره برداري و تحویل به متقاضی - 5

  سازمان دامپزشکی :سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت

 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 
استعالمات ، مدت انتظار بررسی طرح در کمیسیون درصورت ارائه به موقع پاسخ 

 هفته 3صدور پروانه حداکثر

 مبلغ یکصد هزار ریال به حساب  :ها وشماره حساب واریزوجه جهت انجام خدمت هزینه

 :شرایط متقاضی خدمت 

پیشرفت % 100داشتن  -دارابودن پروانه تاسیس از سازمان جهاد کشاورزي استان  -

دامدارهاي موجود احداث شـده   –راي دارندگان پروانه تاسیس فیزیکی اجراي طرح ب

که واجد شرایط نظام دامداري بوده و به تایید شوراي اسالمی روستا  72قبل از سال 

دارابودن اراضی کشت علوفه به صورت ملکـی یـا    -.و یا معتمدین محلی رسیده باشد

به جاي کشت علوفـه   براي دارندگان واحد گوسفند داشتن اراضی مرتعی* قراردادي 

 دارابودن مدیر فنی و معرفی آن -.و طرح مرتعداري نیز مورد قبول است

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

  ارائه درخواست کتبی متضمن اعالم وضعیت واحد مربوطه به شهرستان  -1

  )اصل و کپی(ارائه سند مالکیت و گواهی پایان کار  -2

وجود فاقـد پروانـه بـه همراهـی گـواهی سـابقه فعالیـت        براي دارندگان دامداري م* 

 دامداري

 متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستانحضوري  مراجعه :نحوه دسترسی به خدمت 

 مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  -اداره امور دام  :متصدیان انجام کار

 : آدرس محل مراجعه
اونت بهبود تولیدات دامـی سـازمان جهـاد    اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان و  مع

 کشاورزي استان مربوطه

به تعداد فرم (: هاي خدمت  فرم

سطر بعدی  ٤های مربوطه 
 )تکمیل گردد

 

  فرم بازدید از تأسیسات موجود :نام فرم 

  الف – 10 :کد فرم 

 :توضیحات فرم 
مربوطه مورد تأئید اداره اموردام ، دامپزشکی و مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

 نیاز است

  : توضیحات 
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیـه اقتصـادي   

  .طرح را قبالً بررسی نمایند
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  )دام و طیور(أسیس و بهره برداري ابطال پروانه ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

داشـتن پروانـه بهـره     -2، درخواست متقاضی -1

 برداري و یا تأسیس

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 10

  

 پایان

 مراجعه متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

  ابطال پروانه

طرح تقاضا در کمیسیون 

  صدور پروانه سازمان

 

 موافقت

 ارائه تقاضاي ابطال پروانه موجود از طرف متقاضی

 رسال آن به معاونت بهبود تولیدات دامیتکمیل پرونده و ا

 عدم موافقت
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  اورزي به مردمخدمات قابل ارائه وزارت جهاد کش

  3- 16-1 : کد شناسنامه                    

  
  صدور پروانه بهره برداري دامداري و مرغداري  :نام خدمت قابل ارانه

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت 
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان 

   جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت

  ارائه درخواست متقاضی به شهرستان مربوطه -

  بازدید مشترك کارشناس جهاد کشاورزي وکارشناس دامپزشکی شهرستان -

  پس از اتمام کامل طرح گزارش فرم بازدید  -

معاونت بهبود تایید فرم بازدید مدیر شهرستان مربوطه و ارسال به  -

  و ارائه دستورات الزم  استانتولیدات دامی 

  دامپزشکی جهت دریافت پروانه بهره برداري بهداشتی معرفی به -

  صدور پروانه بهره برداري توسط معاونت بهبود تولیدات دامی -

  :سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت
  جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه -

  اداره دامپزشکی استان -

  روز 10  :زمان میانگین براي ارائه خدمت

  :واریز وجه جهت انجام خدمت  هزینه و شماره حساب
ریال توسط متقاضی به حساب دارائی  100000بابت حق تمبر مبلغ

  واریز مشود

  :شرایط متقاضی خدمت 

  دارابودن پروانه تأسیس -

  کار انجام شده%  100فرم پیشرفت فیزیکی طرح درصورتیکه  -

دارابودن زمین جهت کشت علوفه چه به صورت ملک و یا اجاره اي  -

  ي پروانه دامداريبرا

  :مدارك موردنیاز براي انجام خدمت
  پس از اتمام طرح ارائه درخواست توسط متقاضی  -

  )برابراصل( ارائه سند مالکیت و یا گواهی پایان کار  -

 متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستانحضوري  مراجعه :نحوه دسترسی به خدمت 

هاي  به تعداد فرم(: فرم هاي خدمت 

  .)سطر بعدي تکمیل گردد 4مربوطه 
  

  بهره برداري  :نام فرم

    :کد فرم

  :توضیحات فرم
ت زمین و مسقف وغیره مسقف حمشخصات متقاضی و نوع دام با مسا

  .نوشته می شود

  :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

  .ایندتوجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نم
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  صدور پروانه بهره برداري دامداري و مرغداري                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 تان به استانارسال پرونده متقاضی از مدیریت شهرس

 طرح پرونده در کمیسیون صدور پروانه

  بررسی و تصمیم 

 پروندهکمیسیون در مورد

 تائید

 رد

 اعالم نظر موافق کمیسیون به شهرستان

 اخذ استعالمات موردنیاز از طریق مدیریت شهرستان

 صدور پروانه بهره برداري

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

دارا بودن  - 2، ارائه درخواست کتبی متقاضی - 1

ارائه سند مالکیت و گواهی  - 3، پروانه تأسیس

  )اصل و کپی(پایان کار 

 

  مدت زمان مدت زمان 

  هفته 3

  

 پایان

 جمع بندي مدارك پرونده در کمیسیون صدور پروانه استان

 داره کل دامپزشکیاخذ پروانه بهداشتی از ا
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-17-1 : کد شناسنامه                    

  
  ساز واحدهاي صنعتی دام وطیور نظارت بر ساخت و  :ارائهنام خدمت قابل 

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت 
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

   جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرایند انجام خدمت 

  جهاد کشاورزي شهرستانبه تهیه گزارش پیشرفت فیزیک کار -1

  به معاونت بهبود تولیدات دامی ارائه گزارش -2

  بازدید از طرح مورد نظر -3

تاییـد  بـه همـراه   طـرح   اتمـام  در صـور ت   صدور پروانه بهره بـرداري   -4

  تان گزارش شهرس

عدم تایید طرح  در صورت تکمیـل نبـودن وتـذکرات الزم جهـت رفـع        -5

  اشکاالت

  که  دامپزشکیشب –مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان   :سایر دستگاهاي مرتبط

  روز30  زمان میانگین براي ارائه خدمت

  ساخت وساز طرح مطابق با نظام دامپروري  شرایط متقاضی خدمت

  تهیه فرم بازدید کارشناسی  توسط جهاد کشاورزي شهرستان  :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

  کشاورزي شهرستانمتقاضی به اداره اموردام جهادحضوري  مراجعه  :نحوه دسترسی به خدمت 

  مدیریت جهادکشاورزي شهرستان -اداره امور دام   متصدیان انجام کار

  معاونت بهبود تولیدات دامی –سازمان جهاد کشاورزي استان   :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  :تلفن

به تعداد فرمهاي (:  فرمهاي خدمت

  )دسطر بعدي تکمیل گرد4مربوطه
  

  فرم بازدید کارشناس  :نام فرم

    :کد فرم

    :توضیحات فرم

  :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

  .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-18-1 : کد شناسنامه                    

  

 طرح محوري اصالح نژاد گوسفند :نام خدمت قابل ارائه

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

   جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

تکمیـل فرمهـاي    –شناسایی دامها  -مراجعه کارشناسان شهرستان به روستا 

سـیدر    –وزن کشی دامهاي ماده و نر مولد  -پالك کوبی  –بت مشخصات ث

وزن  –زایـش   –تلقیح مصـنوعی   -تزریق هورمون  -گذاري و سیدر برداري 

 )تولد و پایان شیر خوارگی (کشی بره 

جهت انجام رسایردستگاههاي مرتبط د

 :خدمت 
 معاونت بهبود تولیدات دامی -جهاد کشاورزي شهرستان 

 یکسال  :یانگین براي ارائه خدمت زمان م

ها و شماره حساب واریز وجه جهت  هزینه

 :انجام خدمت
- 

  :شرایط متقاضی خدمت 
رأس گوسفند از  100داشتن حداقل تعداد  –دامدار ساکن و بومی روستا 

 مشخص نژاد 

  نی بر سالمت دامگواهی بهداشتی از دامپزشکی مب –دفترچه دامداري   :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت

 :نحوه دسترسی به خدمت 
حضور کارشناسان و تکنیسین هاي جهاد کشاورزي شهرستان در محل 

 دامداري

 - : هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 
 –خشکی -ورد وزنکر - زایش -حلیم همزمانی-لیست مشخصات –

 واکسیناسیون و بیماریها

 کد ندارد :کد فرم 

 :توضیحات فرم 

 –ثبت رکورد  –-اطالعات  مربوط به مشخصات دامدار این فرمها شامل

اطالعات زایش مولدین  –حلی ماطالعات همزمانی  –مشخصات کلی دامها 

اطالعات  –اطالعات وزن بره در سنین مختلف  – هشدوبره هاي متولد

 .واکسیناسیون و بیماریها می باشد  -ولدین ماده تخشک شدن م

 :توضیحات

   .وسط کارشناس مربوطه در شهرستان تکمیل میگردداطالعات در رایانه و ت

به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنـی و همچنـین توجیـه    

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-19-1 : کد شناسنامه                    

  

 پروانه بهره برداري–پروانه تاسیس  - ور مجوز مرغداري موافقت اصولیصد :نام خدمت قابل ارائه

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامـی سـازمان    -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

ال بازدیـد کارشـناس شهرسـتان تکمیـل پرونـده ارسـ      –درخواست متقاضی 

 -طـرح در کمسـیون صـدور پروانـه     -بررسـی پرونـده    –پرونده بـه اسـتان   

ارجاع به کمسیون ماده یک یا منـابع طبیعـی جهـت     -صدورموافقت اصولی

ــاربري ــتعالم   -تعییرک ــایج اس ــذ نت ــه واخ ــد ادارات مربوط ــت  -بازدی موافق

اخـذ  -صدور پروانه تاسیس-صدورزمین وارایه جهت  صدور پروانه -کمسیون

پایـان  -هیه نقشه ساختمان وتاسیسـات وشـروع عملیـات احـداث    کروکی وت

صـدور پروانـه   -طـرح در کمیسـیون  -گزارش شهرستان -عملیات ساختمانی

 بهره برداري

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت 

 :انجام خدمت 

و -دامپزشکی–محیط زیست   –منابع طبیعی - جهاد کشاورزي شهرستان

 سایر ادارات ذیربط

 در طول سال :ي ارائه خدمت زمان میانگین برا

  :شرایط متقاضی خدمت 

 
 طبق مفاد دستور العمل اعالم شده

 طبق دستورالعمل اعالم شده :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

  متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستانحضوري  مراجعه :نحوه دسترسی به خدمت 

  دیریت جهادکشاورزي شهرستانم -اداره امور دام   متصدیان انجام کار

  معاونت بهبود تولیدات دامی –سازمان جهاد کشاورزي استان   :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  :تلفن

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .رائه می نمایدمدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ا

  :نام فرم 

  :توضیحات فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-20-1 : کد شناسنامه                    

  

 تغییر نام پروانه دامداریهاومرغداریها :رائه به ارباب رجوعنام خدمت قابل ا

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  ارائه درخواست متقاضی به شهرستان یا امور دام استان     -

  ح موضوع در کمیسیون صدور پروانه استانطر     -

  در صورت موافقت، اخذ استعالمات مورد نیاز از مراجع ذیربط    -

 صدور پروانه بهره برداري جدید و ابطال پروانه قبلی    -

 روز 30 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

ها و شماره حساب واریز وجه  هزینه

 جهت انجام خدمت 
  مبلغ یکصد هزار ریال

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

  ارائه درخواست متقاضی   -

  ..)بانک هاي عامل ، دامپزشکی ، دفترخانه و (اخذ استعالمات از       -

 تغییر نام سند      -

  متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستانحضوري  مراجعه :نحوه دسترسی به خدمت 

  :متصدیان انجام کار

  :مراجعه  آدرس محل

  مدیریت جهادکشاورزي شهرستان -اداره امور دام 

 معاونت بهبود تولیدات دامی –سازمان جهاد کشاورزي استان 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

  متقاضی به اداره اموردام جهادکشاورزي شهرستانحضوري  مراجعه :نحوه دسترسی به خدمت 

 : هاي خدمت  فرم
ین خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه ا

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  بازدید از دامداري موجود :نام فرم 

  10- الف :کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .طرح را قبالً بررسی نمایند اقتصادي
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-21-1 : کد شناسنامه                    

  

 ارائه خدمات فنی در دامداریهاي روستایی :نام خدمت قابل ارائه

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
دامی سازمان  معاونت بهبود تولیدات - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

  تکمیل فرمهاي شماره یک ودو توسط کارشناسان ناظر -

 تکمیل پرونده توسط اداره اموردام شهرستان وارسال به معاونت اموردام -

 معرفی متقاضیان به بانک عامل در صورت وجود اعتبار -

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت 

 :جام خدمت   ان

سازمان تعاون  -دامپزشکی - اموردام شهرستانها - بنیادمسکن - دهیاري ها

 روستایی

 یک سال  :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

  :شرایط متقاضی خدمت 

محل سکونت در روستاي پایلوت اجراي طرح مذکور ونیاز به بهسازي و 

م بوده ونیاز به نوسازي آغل داشته ویا هرخدمتی که در رابطه با بخش دا

 کارشناس ناظر باشد

  :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 
گزارش بازدید کارشناسان مبنی بر دارا  –هسازي ونوسازي بتکمیل فرمهاي 

  بودن شرایط الزم

  :متصدیان انجام کار

  
  مدیریت جهادکشاورزي شهرستان -اداره امور دام 

 معاونت بهبود تولیدات دامی –ستان سازمان جهاد کشاورزي ا :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  :تلفن

 از طریق کارشناسان ناظر :نحوه دسترسی به خدمت 

 )اطالعات فردي روستاو دامدار(  :نام فرم 

 2-1فرمهاي شماره  - :کد فرم 

 :توضیحات فرم 

انات موجود در هر روستا اطالعات مربوط به روستا وتعداد دام وامک -1فرم 

مشخصات شناسنامه اي وتعدام دام موجود دامدار  - 2فرم  -می باشد

 میباشد

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  ارائه خدمات فنی به دامداري هاي روستایی

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 توسط کارشناس ناظر 2، 1تکمیل فرمهاي شماره 

 بررسی پرونده و رفع نقص

آیا اعتبار وجود 

 دارد؟

 بلی

 خیر

 معرفی به بانک

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

گزارش  –2تکمیل فرمهاي بهسازي ونوسازي  - 1

 بازدید کارشناسان مبنی بر دارا بودن شرایط الزم

  ان ان مدت زممدت زم

  یک سال

  

 پایان

 توسط شهرستان و ارسال به معاونت بهبود تولیدات دامیتکمیل پرونده 

 اعالم به متقاضی
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-22-1 : کد شناسنامه                    

  

 کنترل کمی وکیفی خوراك دام :نام خدمت قابل ارائه

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  اد کشاورزي استانسازمان جه

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

ارائه درخواست دامدار یا تشکل به معاونت یا اداره  -

  اموردام شهرستان

در صورت توافق معاونت نمونه گیري وارسال به  -

 آزمایشگاه

 دریافت نتیجه آزمایشگاه ، بررسی الزم واعالم به متقاضی -

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام 

 :خدمت 
 سازمان بازرگانی –دامپزشکی 

 یک ماه  :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

  :شرایط متقاضی خدمت 
 –دامدار واقعی وخریدار یکی از محموله هاي خوراکی دام  باشد 

 کارخانه خوراك دام وکارخانجات آرد سازي

  :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

  ارائه درخواست  توسط متقاضی -

ي توسط کارشناسان اموردام شهرستانها نمونه بردار -

  ومعاونت بهبود تولیدات دامی

 مراجعه به اموردام شهرستان ها و استان :نحوه دسترسی به خدمت 

 :آدرس محل مراجعه 
 -معاونت بهبود تولیدات دامی –سازمان جهاد کشاورزي استان 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 

  شهرستان مربوطه تلفن مدیریت جهاد کشاورزي  :تلفن

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به 

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

    : نام فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .مایندتوجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی ن

  

  

  

  

  

  



  کتاب جامع خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي 

 

276

  کنترل کمی وکیفی خوراك دام 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 تعیین زمان بازدید

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

نمونه  - 2، ارائه درخواست  توسط متقاضی - 1

برداري توسط کارشناسان اموردام شهرستانها 

 ومعاونت بهبود تولیدات دامی

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 7

  

 پایان

 اخذ درخواست کتبی متقاضی

 ارجاع به مدیریت امور دام

 ابالغ به کارشناسی تغذیه یا کارشناس مربوطه جهت اقدام

 نمونه برداري از خوراك و ارسال به آزمایشگاه

 اخذ آنالیز خوراك از آزمایشگاه

 نمایی هاي الزماعالم نتایج بررسی به متقاضی و انجام راه
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-23-1 : کد شناسنامه                    

  

 توزیع نهاده هاي تغذیه اي دام :نام خدمت قابل ارائه 

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی  - ت جهادکشاورزي شهرستان  مدیری

  سازمان جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

درخواست متقاضی به همراه دفترچه دام یا پروانه دامداري  -

  به اموردام شهرستان

بازدید کارشناس از طرح متقاضی و صدور حواله بر اساس  -

 تعداد دام

 امل توزیع یا کارخانهمعرفی متقاضیان به ع -

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام 

 :خدمت 
 اتحادیه عشایري –شرکت غله وخدمات بازرگانی 

 یک ماه  :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

  :شرایط متقاضی خدمت 
  ارائه دفترچه دامی یا پروانه –دارا بودن دام 

 

  :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 
  ستارائه درخوا -

  نظر کارشناسی اموردام شهرستان -

 :نحوه دسترسی به خدمت 
متقاضی به اموردام شهرستان وعاملین توزیع یا حضوري مراجعه 

 کارخانه

  مدیریت جهادکشاورزي شهرستان -اداره امور دام   :متصدیان انجام کار

  معاونت بهبود تولیدات دامی –سازمان جهاد کشاورزي استان  :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به 

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

    :نام فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .یه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایندتوج
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  توزیع نهاده هاي تغذیه دام

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 معرفی متقاضی به عامل توزیع یا کارخانه

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

نظر کارشناسـی امـوردام    -2، درخواستارائه  -1

 شهرستان

  مدت زمان مدت زمان 

  یک ماه

  

 پایان

  دام همراه دفترچه درخواست متقاضی به

 طرح متقاضی بازدید کارشناس مربوطه از

 بر اساس تعداد دامصدور حواله 

 دریافت نهاده
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-24-1 : کد شناسنامه                    

  

 بهسازي و نوسازي آغل :نام خدمت قابل ارائه 

  :دهنده خدمتنام واحد ارائه 
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

  ارائه درخواست به اموردام شهرستان -

 اخذ استعالمات مورد نیاز -

 صدور مجوز توسط جهاد کشاورزي شهرستان -

 ارسال پرونده به معاونت بهبود تولیدات دامی -

ارسال پرونده توسط معاونت بهبود تولیدات دامی به طرح وبرنامه   -

 جهت اخذ تسهیالت بانکی

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام 

 :خدمت

 - منابع طبیعی -دامپزشکی - اموردام شهرستانها - بنیادمسکن - دهیاري ها

 بهداشت

 یک سال  :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

  :شرایط متقاضی خدمت 
  مورد تایید کارشناس مربوطه - بومی منطقه  –امدار بودن د

 

  :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 
  ارائه درخواست توسط متقاضی -

  اخذ استعالمات الزم -

 متقاضی به اموردام شهرستان وعاملین توزیع یا کارخانهحضوري مراجعه  :نحوه دسترسی به خدمت 

  مدیریت جهادکشاورزي شهرستان -اداره امور دام   :متصدیان انجام کار

  معاونت بهبود تولیدات دامی –سازمان جهاد کشاورزي استان  :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .ي ارائه می نمایدمدارك به مدیریت جهاد کشاورز

    :نام فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  بهسازي و نوسازي آغل

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

 ارسال پرونده به معاونت بهبود تولیدات دامی

 

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

اخــذ  -2، ارائـه درخواسـت توسـط متقاضـی     -1

 المات الزماستع

  مدت زمان مدت زمان 

  یک سال

  

 پایان

 شهرستان دام امور درخواست متقاضی بهارائه 

 ن مربوطاخذ استعالمات مجوز توسط جهاد کشاورزي شهرستا

 صدور مجوز توسط جهاد کشاورزي شهرستان

 ارسال پرونده توسط معاونت بهبود تولیدات دامی به طرح وبرنامه  جهت اخذ تسهیالت بانکی
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-25-1 : کد شناسنامه                    

  

 ثبت مشخصات و رکورد گیري شیر گاوهاي اصیل :نام خدمت قابل ارائه

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

اعالم به پیمانکـار   –کارشناس مربوطه مبنی بر فعال بودن طرح  بازدید -درخواست متقاضی 

وشش قراردادن گاوداري مورد نظر و ثبت و پالك کوبی مولدین ماده بر پپروژه مبنی بر تحت 

بازدید ماهیانه مأمورین ثبت مشخصات و رکورد گیري -اساس حجم عملیات پیش یبنی شده 

ت گوسـاله هـا و رکـورد گیـري شـیرو نمونـه       گاوداري مربوطه و انجام عملیات ثبت مشخصا

برداري جهت آنالیز و تعیین درصد چربی و پروتئین شیرمولدین زایمـان کـرده تاپایـان دوره    

خشکی و ارائه اطالعات درسیستم نرم افزاري شهرستان واستان و اعالم به مرکز اصـالح نـژاد   

 دام کشور

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :دمتخانجام 
 دمات مشاوره اي بخش خصوصی شرکتهاي خ

 یک سال  :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 رأس گاو اصیل 20دامداریهاي صنعتی داراي پروانه بهره برداري حداقل ظرفیت باالي   :شرایط متقاضی خدمت 

  مبنی بر فعال بودن طرح ارائه تصویر پروانه بهره برداري و نامه مدیریت شهرستان مربوطه  :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 شرکتهاي خدمات مشاور ه اي به روستا   - بصورت مراجعه مستقیم :نحوه دسترسی به خدمت 

 - : هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 
فرمهاي ، شناسنامه گاو، لیست مشخصات ،  زایش نر و تلفات، لیست تطبیقی ، 

 گزارش حذف و انتقال و رکورد انفرادي شیر

 :کد فرم 
)  گزارش حذف و انتقال 5شامل شناسنامه گاو الی  1به ترتیب فرم (  -4-5- 3- 1-2

 و رکورد انفرادي فاقد کد می باشد

 :توضیحات فرم 

به ترتیب فوق فرم شنلسنامه مربوط به اطالعات گاوهاي مولـد اصـیل هلشـتاین مـی     

باشدو فرم لیست مشخصات بصورت کلی اطالهات یک گله بـوده و فـرم زایـش نـر و     

فات مربوط به تاریخ زایش ویا علـت حـذف گوسـاله هـاي نـر مـی باشـد و لیسـت         تل

تطبیقی مربوط به هماهنگ نمودن اطالعات جدید  با اطالعات قدیم یک گاو یـا گلـه   

می باشد  و فرم حذف و انتقال در صورت حذف گاو یا انتقال گاو از یک گله بـه گلـه   

شیر واري هر گاو در ماههاي متـوالی  دیگر بوده و فرم رکورد شیر مربوط به یک دوره 

 تا پایان خشکی می باشد

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي 

 .طرح را قبالً بررسی نمایند
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  ثبت مشخصات و رکورد گیري شیر گاوهاي اصیل

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروع

  بازدید ماهیانه ازگاوداري جهت رکورد گیري شیرو

 ن دوره خشکی  و ثبت مشخصات گوساله هاي مادهآنالیز در آزمایشگاه تا پایا 

  مدارك مورد نیازمدارك مورد نیاز

انه بهره برداري و نامه مدیریت تصویر پروارائه  -1

 شهرستان مربوطه مبنی بر فعال بودن طرح

  مدت زمان مدت زمان 

  یک سال

  

 پایان

 درخواست متقاضی و بازید کارشناس مبنی بر فعال بودن طرح

 اعالم به پیمانکار جهت تحت پوشش قرار دادن  واحد گاوداري

 ثبت مشخصات و انجام عملیات داغ سرد و صدور شناسنامه دام

 استان ثبت اطالعات مربوطه در نرم افزار  و ارسال به معاونت بهبود تولیدات دامی

 استان ثبت اطالعات مربوطه در نرم افزار و ارسال به معاونت بهبود تولیدات دامی
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  قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم خدمات    

  3- 26-1 : کد شناسنامه                    

  

 )رکورد گیري شیر ( اصالح نژاد دام  :نام خدمت قابل ارائه

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی      -مدیریت جهادکشـاورزي شهرسـتان    

  سازمان جهاد کشاورزي استان

 :ند انجام خدمت شرح فرآی

  ارائه درخواست متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -

بررسی کارشناسی دام هاي شیرده در گلـه و ارائـه تاییدیـه و شـماره      -

 براي انجام عملیات رکورد گیري توسط مرکز اصالح نژاد

رکوردگیري دام هاي شیرده حـائز شـرایط در گلـه و نمونـه بـرداري       -

 هرستانتوسط کارشناس تعاونی ش

 ثبت دقیق داده ها در فرم هاي مربوطه -

 آنالیز شیر هاي نمونه برداري شده و آزمایش شیر -

 جمعبندي گزارش ماهانه و ارسال به مراجه ذي ربط و دامدار -

سایردستگاههاي مرتبط درجهت انجام 

 :خدمت 
 تعاونی دامداران شهرستان –ادارات دامپزشکی شهرستان 

 )پس از تکمیل پرونده و اتمام فرایند یک روز در هر ماه ( روز  3الی  2 :خدمت زمان میانگین براي ارائه 

ها وشماره حساب واریز وجه جهت  هزینه

 :انجام خدمت 
 ریال 6000به ازاي هر راس 

 :شرایط متقاضی خدمت 

دامدارانی که قبال دامهاي خود را ثبت مشخصات نموده اند و دامها  -

  .داراي شناسنامه هستند 

  گواهی سالمت گله از دامپزشکی -

 تقاضاي کتبی دامدار –شناسنامه دام ها  - گواهی بهداشتی دام ها :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 :نحوه دسترسی به خدمت 
تقاضاي کتبی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان یا مرکز اصالح نژاد 

 دام

 :متصدیان انجام کار
 دامکارشناس مرکز اصالح نژاد 

 اداره اموردام مدیریت جهاد کشاورزي: شهرستان 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان و یا مرکز اصالح نژاد دام  :آدرس محل مراجعه 

  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  –تلفن  مرکز اصالح نژاد دام  :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
ا به این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود ر

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-27-1 : کد شناسنامه                    

  

 تلقیح مصنوعی گاو :خدمت قابل ارائه نام

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  سازمان جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

 تماس دامدار با مامور تلقیح مصنوعی منطقه -

 اخذ اطالعات توسط مامور تلقیح -

 ه به دامداريتعیین زمان مراجع -

 تعیین اسپرم مناسب -

 انجام عملیات تلقیح مصنوعی -

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام 

 :خدمت 

شرکت هاي تولید  –اتحادیه دامداران  –مرکز اصالح نژاد دام 

 کننده ازت مایع

  ساعت 1 -12 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

ها و شماره حساب واریز وجه جهت  هزینه

 :خدمت انجام 
 ریال بطور میانگین 200000

  دامدار :شرایط متقاضی خدمت 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 
گواهی مهارت تلقیح مصنوعی و مجوز عملیات تلقیح مصنوعی 

 روستا براي مامور تلقیح الزامی است

 متقاضی به اموردام شهرستان حضوري مراجعه  :نحوه دسترسی به خدمت 

  :اجعه آدرس محل مر
  مدیریت جهادکشاورزي شهرستان -اداره امور دام 

 معاونت بهبود تولیدات دامی –سازمان جهاد کشاورزي استان 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 ان متقاضی به اموردام شهرستحضوري مراجعه  :نحوه دسترسی به خدمت 

 : هاي خدمت  فرم
وده و متقاضی درخواست کتبی خود را به این خدمت داراي فرم نب

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  یح مصنوعی گاوتلق                                                      

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 شروع

  ازازمدارك مورد نیمدارك مورد نی

گواهی وزارت و مجوز عملیـات تلقـیح بـراي     -1

 مأمور تلقیح

  مدت زمان مدت زمان 

  روز 2تا  1

  

 پایان

 درخواست دامدار از مأمور تلقیح

 اخذ اطالعات موردنیاز توسط مأمور تلقیح

 تعیین زمان مراجعه به دامداري

 تهیه اسپرم

 انجام عملیات تلقیح مصنوعی
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-28-1 : کد شناسنامه                    

  

 مراکز جمع آوري شیر :نام خدمت قابل ارائه 

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
یدات دامی سازمان معاونت بهبود تول - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

   جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 
جمع آوري شیر دامداران به قیمت مصوب اعالم شده توسط شوراي اقتصاد و 

 تحویل به کارخانجات صنایع لبنی

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت 

 :انجام خدمت   

 -ستانها اداره بهبود تولیدات دامی شهر –مراکز خدمات جهاد کشاورزي 

 کارخانجات صنایع لبنی –معاونت بهبود تولیدات دامی 

 روزانه  :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

  :شرایط متقاضی خدمت 
سنتی و دامهاي سبک و سنگین روستایی و  –نیمه صنعتی  –دامداران صنعتی 

 عشایري

  از دامپزشکی مبنی بر سالمت دام گواهی بهداشتی –دفترچه دامداري   :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 مراجعه مستقیم مراکز جمع آوري شیر در محل دامداریها :نحوه دسترسی به خدمت 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را به همراه 

 .ورزي ارائه می نمایدمدارك به مدیریت جهاد کشا

 - :توضیحات فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-29-1 : کد شناسنامه                    

  

 )گوسفند نژاد شاخص منطقه ( اصالح نژاد دام سبک روستایی  :ائهنام خدمت قابل ار

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

   جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

 

ت تکمیـل فرمهـاي ثبـ    –شناسـایی دامهـا    -مراجعه پیمانکـاران بـه روسـتا    

سـیدر    –وزن کشـی دامهـاي مـاده و نـر مولـد       -پالك کوبی  –مشخصات 

وزن  –زایـش   –تلقیح مصـنوعی   -تزریق هورمون  -گذاري و سیدر برداري 

 )تولد و پایان شیر خوارگی(کشی بره 

سایردستگاههاي مرتبط درجهت 

 :انجام خدمت 
 شرکتهاي خدمات مشاوره اي 

 کسالی  :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

ها و شماره حساب واریز  هزینه

 :وجه جهت انجام خدمت 
- 

 رأس گوسفند  100داشتن حداقل تعداد  –دامدار ساکن و بومی روستا   :شرایط متقاضی خدمت 

مدارك مورد نیاز براي انجام 

  :خدمت 
  گواهی بهداشتی از دامپزشکی مبنی بر سالمت دام –دفترچه دامداري 

 حضور مستقیم شرکتهاي خدمات مشاوره اي در محل دامداري :نحوه دسترسی به خدمت 

 - : هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 

مأمور ثبت –مأمورین تلقیح مصنوعی –پیمانکار   –دامدار –فرم  روستا 

رکورد - رکورد وزن-زایش-همزمانی فحلی- لیست مشخصات –رکورد 

 واکسیناسیون و بیماریها –خشکی-)براي بز(شیر

 :کد فرم 

مربوط  1فرم شماره ( 10-11-12 -9 – 8 – 7 –– 6 – 5 – 4 - 3 – 2 -1

 12به اطالعات روستا در ردیف فوق و سایر فرمها به ترتیب  شماره آلی 

 .آورده شده است 

 :توضیحات فرم 

این فرمها شامل اطالعات  مربوط بـه روسـتاهاي تحـت پوشـش و اطالعـات      

اطالعـات مـأمورین    –مانکـار  و نیز اطالعـات پی  -مربوط به مشخصات دامدار

–مشخصـات کلـی دامهـا     –اطالعـات مأمورثبـت رکـورد     –تلقیح مصـنوعی 

 -اطالعـات زایـش مولـدین وبـره هـاي متولـده       –حلـی  ماطالعات همزمانی 

وزن شیرونمونه برداري شیر فقط بـراي   –اطالعات وزن بره درسنین مختلف 

 .اریها می باشدواکسیناسیون و بیم-اطالعات خشک شدن مولدین ماده -بز

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-30-1 : کد شناسنامه                    

  

 ینگی واحد هاي دام و طیوراخذ تسهیالت بانکی  نقد :نام خدمت قابل ارائه 

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

ــانکی در   - ــده جهــت دریافــت تســهیالت ب ارائــه درخواســت وتشــکیل پرون

  شهرستان مربوطه

 اونت بهبود تولیدات دامیارسال پرونده به مع -

 بررسی پرونده توسط مدیریت هاي تخصصی استان -

 ارسال پرونده تکمیل شده به معاونت برنامه ریزي وامور اقتصادي سازمان -

 درصورت تامین اعتبار  ارسال به سر پرستی بانک هاي  عامل -

 بررسی توسط  سرپرستی و ارسال به شعب بانک -

نده  بانکی عقد قرار داد و شروع به کـار و انجـام   درصورت تکمیل کامل پرو -

 تعهدات  باهماهنگی امور دام شهرستانها

سایر دستگاههاي مـرتبط در جهـت   

 :انجام خدمت 
 بانکهاي عامل  –سازمان جهاد کشاورزي 

 روز 30 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

  :شرایط متقاضی خدمت 

 
 هداراي پروانه بهره بر داري تمدید شد

مدارك مورد نیاز براي انجام 

 :خدمت 

  کپی پروانه بهره برداري تمدید شده -

 تهیه پیش فاکتورخرید دام یا طیور و خوراك دام -

 استان ه به اداره امور دام شهرستان وعمراج :نحوه دسترسی به خدمت 

 اداره امور دام –مدیریت جهاد کشاورزي  شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

 : خدمت هاي  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضـی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه       

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شـود اسـتانداردها و ضـوابط فنـی و همچنـین توجیـه       

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  د کشاورزي به مردمخدمات قابل ارائه وزارت جها

  3-31-1 : کد شناسنامه                    

 افزایش و توسعه ظرفیت واحدهاي دامداري داراي پروانه بهره برداري :نام خدمت قابل ارائه 

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی      -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  سازمان جهاد کشاورزي استان

 :رح فرآیند انجام خدمت ش

  مراجعه متقاضی به جهاد کشاورزي شهرستان مریوطه-1

  ارائه تقاضا جهت افزایش ظرفیت واحد مربوطه -2

  بازدید کارشناسان صدور پروانه شهرستان و تکمیل فرمهاي مربوطه-3

  تکمیل پرونده و ارائه پرونده به استان -4

  ن و اعالم نظرطرح پرونده در کمیسیون صدور پروانه استا -5

 اقدام طبق نظر کمیسیون صدور پروانه و طبق مقررات – 6

سایر دستگاههاي مرتبط در جهـت انجـام   

 :خدمت

سازمان  –منابع طبیعی  –امور اراضی  –حفاظت محیط زیست استان 

 )عندالزوم سایر ادارات ( شرکت برق  منطقه اي   -آب 

 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 
ئه به موقع پاسخ استعالمات ، مدت انتظار بررسی طرح در درصورت ارا

 هفته 3کمیسیون صدور پروانه حداکثر

ها و شماره حساب واریز وجه جهـت   هزینه

  :انجام خدمت
  ریال  100000مبلغ 

 :شرایط متقاضی خدمت 
متقاضی باید داراي پروانه تاسیس بـا بهـره بـرداري از سـازمان جهـاد      

 کشاورزي باشد

 :رد نیاز براي انجام خدمت مدارك مو
ارائه استعالمات مورد نیاز از   –ارائه سندمالکیت به متزاژ مورد نیاز  -1

 ادارات مربوطه

 مراجعه مستقیم :نحوه دسترسی به خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :آدرس محل مراجعه و تلفن  

 : هاي خدمت  فرم
ــماره   ــاي ش ــاوداري ،   10فرمه ــف گ ــفند داري ،  10ال ج 10ب گوس

  د جمع آوري شیر 10مرغداري 

  فرم بازدید از گاوداري مرغداري ، گوسفند داري ، جمع آوري شیر :نام فرم 

  د 10 –ج  10 –ب  10 –الف  10  :کد فرم 

 :توضیحات فرم
فرمهــاي فــوق توســط کارشناســان امــوردام و دامپزشــکی شهرســتان  

  .بصورت مشترك تکمیل و ارسال میگردد

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-32-1 : کد شناسنامه                    

  

 یگاو بوم-اصالح نژاددام سنگین روستایی :نام خدمت قابل ارائه 

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی  - مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  سازمان جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

شناسـایی دامـداران وگلـه هـاي واجـد       -مراجعه پیمانکار به روستاهاي پایلوت

اوهـاي زایمـان   سرکشـی ماهیانـه ورکـوردگیري  گ    -ثبت وپالك کوبی-شرایط

سرکشی مامورین تلقیح طـرف قـرارداد پیمانکـار     -کرده تا پایان زمان خشکی

جهت عملیات تلقیح گاو هاي مراجعه دامداران واعالم گـزارش فحلـی دام هـا    

 ومتعاقبا مراجعه مامور تلقیح به روستا وانجام عملیات تلقیح بصورت رایگان

 ام مهندسینظ  –) بخش خصوصی( شرکتهاي خدمات مشاوره اي :سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت

 یکسال  :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

ها و شماره حساب واریز وجه جهت انجام  هزینه

 خدمت 
- 

  :شرایط متقاضی خدمت 
-راس گاو بومی 3داراي -ونوشتن حداقل سواد خواندن –ساکن روستا 

 عالقه به فعالیت -آغل بهداشتی

  :مورد نیاز براي انجام خدمت مدارك 
مبنی (شناسنامه دامی صادرشده توسط پیمانکار  -دفترجه دامپزشکی

  )بودن برتحت پوشش

 مراجعه شرکتهاي خدمات مشاوره اي در روستاهاي تحت پوشش :نحوه دسترسی به خدمت 

 اداره امور دام –مدیریت جهاد کشاورزي  شهرستان  :آدرس محل مراجعه 

  : ت هاي خدم فرم

 :نام فرم 

 -شناسـنامه گـاو  –مأمور ثبت مشخصـات  -مأمور تلقیح-پیمانکار–دامدار-روستا

-اکسیناسیون و –خشکی -رکورد شیر –زایش – -تلقیح -ثبت مشخصات-گله

 بیماریها

 :کد فرم 
به ترتیب ردیف نام  (  13-14- 11-12- 9-10- 8- 4-5-6-7- 3- 1-2

 )لی آخر می باشد مربوط به روستا و ا 1فرم در باال کد فرم 

 :توضیحات فرم 

اطالعات مربوط به روستا هاي تحت پوشش و سایر اطالعات مورد نیـاز  -

اطالعـات  -اطالعـات پیمانکـار  -طرح به ترتیب شـامل مشخصـات دامـدار   

شناسـنامه   -اطالعات مامورین ثبـت مشخصـات ورکـورد   -مامورین تلقیح

-طالعات زایشا–اطالعات تلقیح  -ثبت مشخصات -رسمی گاوهاي ایران

بیماریهـا   -اطالعات واکسیناسیون-اطالعات خشکی-اطالعات رکورد شیر

 .می باشد
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-33-1 : کد شناسنامه                    

  

 )خصوصی (پروژه تلقیح مصنوعی بخش  :نام خدمت قابل ارائه 

  :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  -ت جهادکشاورزي شهرستان  مدیری

  جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

  

 

مراجعه تلفنی یا حضوري گاوداران صنعتی ، نیمه صـنعتی و سـنتی  بـه    

اموردام شهرستان مربوطه یا مأمورین تلقیح  واعـالم مشـاهده فحلـی در    

ور تلقـیح  بخـش خصوصـی بـه واحـد      واحد گاوداري و سپس حضور مأم

مورد نظر و تشخیص ظاهري اعالئم فحلی  در صورت مثبت بودن تلقـیح  

انجام در غیر اینصورت توصیه هاي بهداشتی الزم به دامـداران ارئـه مـی    

 .گردد

سایر دسـتگاههاي مـرتبط در جهـت انجـام     

 :خدمت   

ام بهـره  مدیریت ترویج و نظ  -شرکتهاي خدمات مشاوره اي –دامپزشکی 

 برداري استان

 در تما م فصول سال  :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

ها و شماره حساب واریـز وجـه جهـت     هزینه

 :انجام خدمت 
- 

 کلیه گاوداران تحت حوزه فعالیت شهرستان مربوطه  :شرایط متقاضی خدمت 

  :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 
اشـتی مبنـی بـر عـدم بیماریهـاي      تصویر دفترچه دامـداري و گـواهی بهد  

  آمیزشی از دامپزشکی شهرستان مربوطه

 دامدارحضوري  اجعهمر :نحوه دسترسی به خدمت 

                                                                                                        مدیریت جهادکشاورزي شهرستان -  :متصدیان انجام کار

  معاونت بهبود تولیدات دامی –ن سازمان جهاد کشاورزي استا :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبـوده و متقاضـی درخواسـت کتبـی خـود را بـه        -

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 - :کد فرم 

 - :توضیحات فرم 

 :توضیحات
توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه به متقاضیان 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-34-1 : کد شناسنامه                    

  

 اخذ تسهیالت بانکی ویژه واحدهاي دامداري :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع

 :د ارائه دهنده خدمتنام واح
معاونت بهبود تولیدات دامی سـازمان جهـاد    -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  بررسی و ارزیابی پرونده درشهرستان  

  ارسال پرونده به معاونت بهبود تولیدات دامی جهت بررسی وارزیابی کلی طرح  

معاونـت برنامـه ریـزي جهـت بررسـی      ) ریت امور سرمایه گذاري مدی(ارسال پرونده به   

  اعتباري طرح

در صورت تصویب ارسال پرونده به بانک جهت بررسی و طرح موصوع در شـوراي برنامـه   

  ریزي استان

عقد قرارداد با بانک عامل و اجراي طرح با هماهنگی اداره  امور دام شهرستان ومـدیریت  

 مربوطه استان

 ماه 12الی  6 :براي ارائه خدمت زمان میانگین 

 :شرایط متقاضی خدمت 
اب وبـرق ومحـیط زیسـت    ( مجوزهاي -پروانه تاسیس یابهره برداري  -تقاضانامه 

  پایان خدمت ویژه آقایان–کارت ملی  -سند رسمی –)واموراراضی وشرکت گاز 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 
  ارائه پرونده تکمیل شده    -

 رائه فرم عدم بدهی بانکیا   -

 :متصدیان انجام کار

مدیریت امور سرمایه گـذاري   –احد تسهیالت بانکی معاونت بهبودتولیدات دامی و

 سازمان جهاد کشاورزي استان  معاونت برنامه ریزي

 اداره اموردام مدیریت جهاد کشاورزي

  تولیدات دامی معاونت بهبود –سازمان جهاد کشاورزي استان  :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبـوده و متقاضـی درخواسـت کتبـی خـود را بـه همـراه         -

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

 :نام فرم 
هـاي کوچـک   فـرم معرفـی اعتبـارات بنگاه    -فرم معرفی اعتبارات ردیفهـاي ملـی  

 اقتصادي وکارآفرین

 محل اعتباروبانک عامل–مشخصات فنی پروژه  -–مشخصات فردي مجري طرح  :توضیحات فرم 

 توضیحات
بعضی ازاعتبـارات باهمـاهنگی مـدیریت امورسـرمایه گـذاري وسرپرسـتی بانکهـا        

  )اعتبارات سرمایه درگردش . (درشهرستان بررسی وجذب اعتبارمی گردد 
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  ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم خدمات قابل

  3-35-1 : کد شناسنامه                    

  

 )ثبت مشخصات ظاهري دام ( اصالح نژاد دام  :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان      -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  ستانجهاد کشاورزي ا

بررسـی و  : شرح فرآیند انجام خـدمت  

 تشخیص کیفیت خوراك دام

  دریافت تقاضاي متقاضی توسط مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -

بررسی اولیه اداره امور دام شهرستانبه همراه تعاونی دامداران و ارجاع بـه   -

 مرکز اصالح نژاد دام

 بازدید از گله متقاضی توسط کارشناس مرکز اصالح نژاد -

 ر صورت تایید شرایط ابالغ براي شروع عملیات به مجري شهرستاند -

 ثبت مشخصات کلیه دام ها -

 صدور شناسنامه دام -

 تعاونی دامداران شهرستان –ادارات دامپزشکی شهرستان  :سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

 سه هفته :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 )ریال به ازاي هر راس  25000-20000( انجام عملیات توسط بخش خصوصی  :ریزوجه جهت انجام خدمتها و شماره حساب وا هزینه

  دامداران صنعتی و نیمه صنعتی داراي گاوهاي اصیل هلشتاین :شرایط متقاضی خدمت 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 
  .دامداري و دام ها داراي گواهی سالمت از دامپزشکی باشند 

 نداشته باشد نامه مرکز اصالح نژاد دام مشکلی اري وشرایط گله ازنظرآئیندامد

 تقاضاي کتبی به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان یا مرکز اصالح نژاد دام :نحوه دسترسی به خدمت 

 :متصدیان انجام کار
  کارشناس مرکز اصالح نژاد دام 

 اداره اموردام مدیریت جهاد کشاورزي: شهرستان 

  معاونت بهبود تولیدات دامی –سازمان جهاد کشاورزي استان  :رس محل مراجعه آد

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبـی خـود را بـه همـراه      -

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  :کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3- 36-1 : کد شناسنامه                    

  

 اخذ تسهیالت بانکی ویژه واحدهاي دامداري :وعنام خدمت قابل ارائه به ارباب رج

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی      -مدیریت جهادکشـاورزي شهرسـتان    

  سازمان جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  بررسی و ارزیابی پرونده درشهرستان 

  جهت بررسی وارزیابی کلی طرحارسال پرونده به معاونت بهبود تولیدات دامی  

معاونـت برنامـه ریـزي    ) مدیریت امور سرمایه گذاري (ارسال پرونده به  

  جهت بررسی اعتباري طرح

در صورت تصویب ارسال پرونده به بانک جهت بررسی و طرح موصوع در 

  شوراي برنامه ریزي استان

دام  عقد قرارداد با بانک عامل و اجـراي طـرح بـا همـاهنگی اداره  امـور     

 شهرستان ومدیریت مربوطه استان

 ماه 12الی  6 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 :شرایط متقاضی خدمت 
اب وبرق ومحیط زیست ( مجوزهاي -پروانه تاسیس یابهره برداري  -تقاضانامه 

  پایان خدمت ویژه آقایان–کارت ملی  -سند رسمی –)واموراراضی وشرکت گاز 

 :ي انجام خدمت مدارك مورد نیاز برا
  ارائه پرونده تکمیل شده    -

 ارائه فرم عدم بدهی بانکی   -

 :متصدیان انجام کار
سـازمان جهـاد    -مدیریت امـور سـرمایه گـذاري معاونـت برنامـه ریـزي      

 شهرستان  مدیریت جهاد کشاورزي -کشاورزي استان 

 :آدرس محل مراجعه 
تولیـدات دامـی    امـوردام جهـاد کشـاورزي شهرسـتان و معاونـت بهبـود      

 سازمان جهاد کشاورزي استان

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

  : هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 
فـرم معرفـی اعتبـارات بنگاههـاي      -فرم معرفی اعتبارات ردیفهاي ملـی 

 کوچک اقتصادي وکارآفرین

 :توضیحات فرم 
محـل اعتباروبانـک   –مشخصات فنـی پـروژه    -–مشخصات فردي مجري طرح 

 عامل

 توضیحات
بعضی ازاعتبارات باهماهنگی مدیریت امورسـرمایه گـذاري وسرپرسـتی بانکهـا     

  )اعتبارات سرمایه درگردش . (درشهرستان بررسی وجذب اعتبارمی گردد 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-37-1 : کد شناسنامه                    

  

 تهیه جیره غذایی دام و طیور :ت قابل ارائه به ارباب رجوعنام خدم

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد  -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  دریافت درخواست متقاضی -

نـژاد،وزن  ( ها از نظر  بازدید از محل دامداري و ثبت وضعیت اولیه دام -

 )در شروع ... ، مقدار تولید شیر ، چربی شیر ، تعداد زایش و 

 ثبت انواع علوفه موجود در فرم هاي مرتبط -

 ارائه جیره غذایی دام به دامدار و توجیه نحوه مصرف -

 کنترل ماهانه و ارائه گزارش عملکرد با توجه به رکوردگیري شیر ماهانه

 )سپس بازدید ماهانه ( یک هفته  :ئه خدمت زمان میانگین براي ارا

 :شرایط متقاضی خدمت 
  .گله تحت پوشش عملیات ثبت مشخصات و رکورد گیري باشد  -

 -.سالمت گله مورد تایید باشد 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

  در خواست متقاضی -

 ارائه گواهی بهداشتی -

 رارائه گزارشات رکوردگیري گله تحت پوشش دامدا -

 :نحوه دسترسی به خدمت 
مراجعه به مدیریت هاي جهد کشاورزي شهرستان ها یا معاونت بهبود تولیـدات  

 دامی و درخواست کتبی

 اداره اموردام مدیریت جهاد کشاورزي  :متصدیان انجام کار

 :آدرس محل مراجعه 
اموردام جهاد کشاورزي شهرستان و معاونت امورد دام سازمان جهـاد کشـاورزي   

 ستانا

  : هاي خدمت  فرم

 فرم مربوط به مدیریت گله :نام فرم 

  :کد فرم 

 ...مرحله زایش و  –میانگین تولید دام ها  –ترکیب گله  :توضیحات فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  بل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردمخدمات قا

  3-38-1 : کد شناسنامه                    

  

 تهیه نقشه و طرح هاي تیپ واحد هاي دامداري :نام خدمت قابل ارائه 

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیـدات دامـی سـازمان     -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  جهاد کشاورزي استان

 :فرآیند انجام خدمت  شرح

 مصوبه کمسیون صدور پروانه تاسیس دامداري -

اخذ نقشه بررسی و جانمایی نقشه از کارشناس معاونت بهبـود تولیـدات    -

 دام

 در صورت انطباق نقشه با اصول و قوانین تایید نقشه -

 صدور پروانه تاسیس به متقاضی -

ــرتبط در   ــتگاههاي م ــایر دس س

 :جهت انجام خدمت 
- 

  روز 8-10 :گین براي ارائه خدمت زمان میان

ها و شماره حسـاب واریـز    هزینه

 وجه جهت انجام خدمت 
- 

 :شرایط متقاضی خدمت 
تائید یه از کمسیون صدور پروانه استان در خصوص اخذ پروانه تاسیس واحد 

  دامداري یا مرغداري

 ن در خصوص بال مانعی براي تاسیسگواهی دبیر خانه صدور پروانه استا :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 استاندر معاونت بهبود تولیدات دامی  حضوري به مراجعه  :نحوه دسترسی به خدمت 

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان  :متصدیان انجام کار

  معاونت بهبود تولیدات دامی –سازمان جهاد کشاورزي استان  :آدرس محل مراجعه 

  ورزي شهرستان مربوطهتلفن مدیریت جهاد کشا :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را بـه همـراه    -

 .مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  :کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 :توضیحات
جیه به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین تو

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-39-1 : کد شناسنامه                    

  

 توزیع اسپرم منجمد :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
دات دامـی  معاونت بهبود تولیـ  -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  سازمان جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

اعالم سیاست هاي اصالح نژادي و نحوه توزیع اسپرم توسط معاونت 

تولیـد اسـپرم منجمـد و همـاهنگی      –ابالغ براي تولیـد و توزیـع    –

توزیـع اسـپرم بصـورت     –جهت توزیع توسط مرکز اصالح نـژاد دام  

 یه دامداران استانخرده فروشی از طریق اتحاد

سایر دستگاههاي مـرتبط در جهـت انجـام    

 :خدمت 
- 

 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 
ساعت پس از مراجعـه   2الی 1زمان دریافت اسپرم منجمد (یک روز 

 )به اتحادیه دامداران

ها و شماره حساب واریز وجـه جهـت    هزینه

 :انجام خدمت 
 ریال 6500حداقل 

 : شرایط متقاضی خدمت
داشتن گواهی تلقیح مصنوعی و مجوز عملیات تلقـیح مصـنوعی اسـتان و    

  .دامدارانی که داراي امکانات براي ذخیره و نگهداري اسپرم می باشند 

 عرفی نامه از معاونت بهبود تولیدات دامی استانم :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 حادیه دامداران استاناز طریق ات مراجعه حضوري  :نحوه دسترسی به خدمت 

 :متصدیان انجام کار
 معاونت بهبود تولیدات دامی   –استان  سازمان جهاد کشاورزي 

 شهرستان  دیریت جهاد کشاورزيم

 معاونت بهبود تولیدات دامی –استان  سازمان جهاد کشاورزي  :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را بـه   

 .همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

  :نام فرم 

  :کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .ررسی نمایندتوجیه اقتصادي طرح را قبالً ب
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-40-1 : کد شناسنامه                    

  

 انتقال جنین گاو :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبـود تولیـدات دامـی     -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  استانسازمان جهاد کشاورزي 

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

 ارائه درخواست از طرف دامدار

 بازدید و ارزیابی امکانات دامدار و معاینه دام هاي دهنده جنین مورد معرفی

 ارائه برنامه آماده سازي دام هاي دهنده توسط کارشناس

 ارائه برنامه جهت دام هاي گیرنده توسط کارشناس

 اجراي برنامه

 در طی اجراي برنامهبازدید کارشناسی 

 بررسی نتایج

 - :سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

  روز 60 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 :شرایط متقاضی خدمت 
امکانات  -3تحت پوشش عملیات ثبت و رکورد  -2دامدار صنعتی  -1

  مناسب از نظر جایگاه ، بهداشت ،کارگر و تغذیه

 ارائه گواهی ثبت و رکورد دام ها –پروانه دامداري  :اي انجام خدمت مدارك مورد نیاز بر

 :نحوه دسترسی به خدمت 
به معاونت بهبود تولیدات دامـی اسـتان و یـا مرکـز     حضوري مراجعه 

 اصالح نژاد دام

 :متصدیان انجام کار
 معاونت بهبود تولیدات دامی   –استان  سازمان جهاد کشاورزي 

  شهرستان  زيدیریت جهاد کشاورم

 معاونت بهبود تولیدات دامی –استان  سازمان جهاد کشاورزي  :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خـود را بـه    

 .یدهمراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نما

  :نام فرم 

  :کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-41-1 : کد شناسنامه                    

  

 صدور مجوز واحدهاي دامداري کوچک و روستایی :ائه به ارباب رجوعنام خدمت قابل ار

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامـی   -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  سازمان جهاد کشاورزي استان

  :شرح فرآیند انجام خدمت 

 

صدور مجوز براي مالکین واحد هاي نیمه صنعتی داخـل   -

اها کـه داراي حــداقل هـاي ضــوابطی و   یـا خـارج روســت  

 .بهداشتی باشند 

 روز 10 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

  :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 
 

معرفی نامه از جهـاد شهرسـتان مربوطـه و ارسـال پرونـده بـه        -1

  استان

کپی کـارت   –کپی شناسنامه : مدارك شخصی متقاضی شامل  -2

  رك تحصیلیکپی مد –پایان خدمت 

  قطعه چهار  3*4عکس  -3

  )استان ( معرفی نامه و تأئید اداره تغذیه   -4

  7در صورت داشتن شریک ، تکمیل فرم شماره  -5

  در صورت داشتن مجوز نوسازي ، اصل مجوز -6

دو بـرگ و امضـاي دامپزشـکی و جهـاد      5تکمیل فرم شماره   - 7

  تانکشاورزي شهرستان و دامپزشکی و اداره تغذیه اس

  ) 3فرم شماره ( فرم درخواست بازدید  -8

  استشهاد محل در مورد مالکیت زمین یا سند  -9

توسـط  ... مشخص نمودن نوع طرح ، ظرفیـت ، متـراژزمین و    -10

 شهرستان و اداره تغذیه

 معاونت بهبود تولیدات دامی   –استان  سازمان جهاد کشاورزي  :متصدیان انجام کار

  شهرستان  رزيدیریت جهاد کشاوم 

 معاونت بهبود تولیدات دامی –استان  سازمان جهاد کشاورزي  :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را بـه  

 یدهمراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نما

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-42-1 : کد شناسنامه                    

  
 یت درمجتمع هاي دام وطیورمعرفی دامداران جهت عضو :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیـدات دامـی سـازمان     -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

 زایـی،  اشـتغال  راسـتاي  در دهـد  اجـازه  اعتبـارات  و امکانـات  صورتیکه در

 هـاي  دامداري انتقال طرح تخصصی هکمیت تشخیص با افراد پذیرفتن سایر

 .است بالمانع جدید عنوان عضو به استان،

   :سایردستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

 :شرایط متقاضی خدمت 

 یا فعالیت محل که یاحقوقی حقیقی اشخاص تمام براي شرکت در عضویت

 از قسـمتی  یا به تمام و باشند)مجتمع ( شرکت عمل حوزه در آنان سکونت

 و سـاخت  جهـت  الزم مجـوز  داراي وداشـته   احتیـاج  شـرکت  خـدمات 

 بهبـود تولیـدات دامـی    معاونـت  توسط و باشند می مجتمع در سازدامداري

 آزاد مـدیره  هیئـت  بـا تصـویب   باشند، زیر شرایط داراي و.شوند می معرفی

 :است

 .شرکت عمل حوزه در دامپروري هاي رشته در شتغالا -1

 .تعاونی اساسنامه مقررات رعایت تعهد و عضویت کتبی درخواست تسلیم -2

 .سهم یک بهاي پرداخت

 .مشابه عملیات موضوع با دیگر تعاونی در عضویت عدم -3

 .دامپروري مجتمع مدیریتی عمومی مقررات و قوانین کامل رعایت-4

 .دامپروري مجتمع موضوع راستاي در فعالیت انجام-5

 وفنـی  تخصصـی  بهداشـتی،  آموزشـی،  هـاي  برنامـه  در مؤثر و مداوم مشارکت-6

 .مجتمع

  .تعاونی اهداف تحقق جهت )تعاونی( مجتمع ضوابط و تشکیالت به متعهد-7

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

 درخواست کتبی از کمیته تخصصی طرح انتقال-1

 ارائه موافقت مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان حوزه عمل شرکت-2

  ره شرکت مبنی بر وجود واحد هاي خالیارائه موافقت هیئت مدی-3

 ارائه مدارك الزم مبنی بر فارغ التحصیلی در رشته علوم دامی-4

 :نحوه دسترسی به خدمت 
درخواست کتبی از مدیریت جهاد کشاورزي شهرسـتان حـوزه عمـل شـرکت     

 تعاونی واخذ نظرهیئت مدیره تعاونی مبنی بر وجود واحد ها خالی

 :متصدیان انجام کار
 اونت بهبود تولیدات دامی جهت طرح در کمیسیون تخصصیمع

  هاد کشاورزي شهرستان مدیریت ج 

  :آدرس محل مراجعه 
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-43-1 : کد شناسنامه                    

  

 انه دارنظارت بر توزیع خوراك دام یار :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع  

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان  -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  ابالغ براي توزیع و یا سهمیه بندي خوراك دام یارانه دار

 سهمیه بندي بر اساس واحد دامی براي شهرستان ها توسط معاونت

 ریافت سهمیه شهرستانی توسط مدیریتجهاد کشاورزي شهرستاند

 سهمیه بندي براي شرکت هاي تعاونی شهرستان توسط اداره امور دام

 صدور معرفی نامه براي دامدار

 صدور حواله براي خرید نهاده براي اتحادیه دامداران

 شرکت هاي تعاونی دامداران شهرستان –اتحادیه دامداران استان  :سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

 هفته 2-3 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

  :هاو شماره حساب واریز وجه جهت انجام خدمت  هزینه

  دامداران فعال و حائز شرایط –عضو تعاونی دامداران شهرستان  :شرایط متقاضی خدمت 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 
تکمیـل فـرم بررسـی فعـال بـودن واحـد        –مـداران  عضویت در تعـاونی دا 

 دامداري توسط اداره امور دام شهرستان

 :نحوه دسترسی به خدمت 
صدور حواله و دریافت نهاده از شـرکت تعـاونی دامـداران    مراجعه حضوري 

 شهرستان

 :متصدیان انجام کار

 

 معاونت بهبود تولیدات دامی   –استان  سازمان جهاد کشاورزي 

 شهرستان  جهاد کشاورزي دیریتم

 معاونت بهبود تولیدات دامی –استان  سازمان جهاد کشاورزي  :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبوده و متقاضی درخواست کتبی خود را بـه همـراه   

 ائه می نمایدمدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ار

  :کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه 

 .اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-44-1 : کد شناسنامه                    

  

 صدور پروانه بهره برداري دامداري هاي روستائی :ه به ارباب رجوعنام خدمت قابل ارائ

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی      -مدیریت جهادکشاورزي شهرسـتان   

  سازمان جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

تکمیل وارسـال پرونـده متقاضـی توسـط مـدیریت جهـاد              -

  شهرستان به دبیرخانه صدور پروانه استان کشاورزي

بررسی پرونده توسط کارشناس دبیرخانـه صـدور پروانـه             -

  استان وطرح در کمیسیون صدور پروانه استان

در صورت موافقت کمسیسون ، بازدید ازمحل مورد نظـر           -

توسط کارشناس دبیرخانه صـدور پروانـه اسـتان ویـا اعـالم      

دن تمـــامی مراحـــل اجرائـــی طـــرح کتبــی تکمیـــل بـــو 

  توسطمدیریت جهادکشاورزي شهرستان به استان

 صدور پروانه بهره برداري         -

  اداره کل دامپزشکی استان :سایردستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

 روز 24 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

وز بهسازي ویا نوسـاري صـادره توسـط مـدیریت     ارائه مج        -

  جهاد کشاورزي شهرستان ویا معاونت اموردام استان

 اخذ استعالمات مورد نیاز         -

  مستقیم :نحوه دسترسی به خدمت 

 :متصدیان انجام کار
  -معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی      –سازمان جهاد کشـاورزي  اسـتان   

 دبیرخانه صدور پروانه

 معاونت امورد دام سازمان جهاد کشاورزي استان مربوطه :ل مراجعه آدرس مح

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

   : هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 
فرم بازدید کارشناسی به همراه اعالم نظر کارشناسـان   – 5فرم شماره 

 دامپزشکی واموردام شهرستان

  :کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 :وضیحاتت
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-45-1 : کد شناسنامه                    

  

 امداريصدور پروانه تاسیس واحدهاي د :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی      -مدیریت جهادکشـاورزي شهرسـتان    

  سازمان جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  اخذ استعالمات از مراجع ذیربط در شهرستان         -

بررسی و تایید نهایی کروکی زمین توسط واحد صـدور پروانـه            -

  استان

در صورت احراز شرایط واخذ استعالمات مربوطـه وارائـه سـند             -

  مالکیت ، طرح موضوع در کمیسیون صدور پروانه

 صدور پروانه تاسیس         -

سایر دسـتگاههاي مـرتبط در جهـت    

 :انجام خدمت 

امـور   –امـور آب   –امـور اراضـی    –منابع طبیعی  –محیط زیست 

  وقعیت زمین از ارگانهاي مربوطهبخشداري و حسب م –برق 

 روز 30 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

ها و شماره حساب واریـز وجـه    هزینه

 :جهت انجام خدمت 
 90006مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جاري

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

  ارائه تصویر موافقت اصولی   -

  اصل کروکی تائید شده    -

 تعالمات مورد نیازاخذ اس   -

  مراجعه حضوري  :نحوه دسترسی به خدمت 

 :متصدیان انجام کار
 -معاونــت بهبــود تولیــدات دامــی  –سـازمان جهــاد کشــاورزي اســتان  

 دبیرخانه صدور پروانه و کمیسیون 

 معاونت امورد دام سازمان جهاد کشاورزي استان مربوطه :آدرس محل مراجعه 

  کشاورزي شهرستان مربوطه تلفن مدیریت جهاد :تلفن 

 : هاي خدمت  فرم
این خدمت داراي فرم نبـوده و متقاضـی درخواسـت کتبـی خـود را بـه       

 همراه مدارك به مدیریت جهاد کشاورزي ارائه می نماید

   :نام فرم 

  :کد فرم 

  :توضیحات فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .وجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایندت
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3- 46-1 : کد شناسنامه                    

  
نام خدمت قابـل ارائـه بـه اربـاب     

 :رجوع
 صدور مجوز بهسازي و نوسازي اماکن دامی روستائی

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونت بهبود تولیدات دامـی سـازمان جهـاد     -هرستان  مدیریت جهادکشاورزي ش

  کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

  ارائه درخواست دامدار به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان وتکمیل فرم خوداظهاري  -

تشکیل پرونده و بازدید کارشناسان اموردام و دامپزشکی شهرستان جهت تنظیم کروکی  -

  جاع پرونده به کمیسیون صدور پروانه شهرستانمحل مورد نظروار

در صورت تایید محل مورد نظردر کمیسیون صدور پروانه شهرستان مجـوز بهسـازي یـا     -

  نوسازي صادر میگردد

  اخذ استعالمات الزم از دستگاههاي مورد نیاز  -

 نظارت بر حسن  اجراي طرح توسط کارشناس فنی  -

م دستگاههاي مرتبط در جهت انجـا رسای

 :خدمت 
 دامپزشکی شهرستان

 روز30 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

  متقاضی باید داراي زمین بالمانع از نظر ضوابط نظام دامداري باشد :شرایط متقاضی خدمت 

مدارك مـورد نیـاز بـراي انجـام     

 :خدمت 

  ارائه درخواست متقاضی     -

  ارائه مدارك عمومی مورد نظر     -

 د زمین مورد نظرارائه سن     -

  مراجعه حضوري  :نحوه دسترسی به خدمت 

 کارشناس دبیرخانه صدور پروانه :متصدیان انجام کار

 مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

  : هاي خدمت  فرم

 :نام فرم 

  ونوسازي اماکن دامی روستائی جوز بهسازيدرخواست بازدیدجهت صدورم - 1فرم

  گزارش بازدید جهت صدور مجوز بهسازي ونوسازي اماکن دامی روستائی - 2فرم

  استشهاد محلی – 3فرم شماره 

  فرم بازدید کارشناسی – 5فرم شماره 

  :کد فرم 

  فقط براي متقاضیان فاقد سند رسمی تکمیل میگردد 3فرم شماره  :توضیحات فرم 

 :اتتوضیح
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین توجیه اقتصادي 

 .طرح را قبالً بررسی نمایند
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  خدمات قابل ارائه وزارت جهاد کشاورزي به مردم

  3-47-1 : کد شناسنامه                    

  

 اريصدور موافقت اصولی واحدهاي دامد :نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع

 :نام واحد ارائه دهنده خدمت
معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی      -مدیریت جهادکشاورزي شهرستان  

  سازمان جهاد کشاورزي استان

 :شرح فرآیند انجام خدمت 

ارائه درخواست متقاضی به جهاد کشـاورزي شهرسـتان            -

  به انضمام مدارك مورد نیاز

تندات ، تهیه کروکـی و  بررسی کارشناسی مدارك و مس         -

  )یک هفته(ارسال به استان 

بررسی ، ارزیابی و طـرح موضـوع در کمیسـیون صـدور              -

  )یک هفته(پروانه استان 

 صدور موافقت اصولی واحد  دامداري         -

سایر دستگاههاي مرتبط در جهت انجام 

 :خدمت 
  دامپزشکی شهرستان

 روز 15 :زمان میانگین براي ارائه خدمت 

 دارا بودن سند مالکیت - :شرایط متقاضی خدمت 

 :مدارك مورد نیاز براي انجام خدمت 

  گذراندن دوره آموزشی جهت متقاضیان غیر مرتبط با دامپروري -

فتوکپی شناسنامه ، کارت ملی ، مدرك تحصیلی ، (مدارك عمومی   -

 ...)گواهی ایثارگري و 

  مستقیم :نحوه دسترسی به خدمت 

 :تصدیان انجام کارم
معاونـت بهبـود تولیـدات دامـی      –سازمان جهـاد کشـاورزي  اسـتان    

 دبیرخانه صدور پروانهو  کمیسیون

 مدیریت امور دام جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه  :آدرس محل مراجعه 

  تلفن مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مربوطه :تلفن 

  : هاي خدمت  فرم

  ارشناسی جهت صدور موافقت اولیهفرم بازدید ک :نام فرم 

  3شماره  :کد فرم 

 :توضیحات
به متقاضیان توصیه می شود استانداردها و ضوابط فنی و همچنین 

 .توجیه اقتصادي طرح را قبالً بررسی نمایند

  


