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   سازمان جهادکشاورزی استان فارس

ضْزستبى ّب ٍ  ،سبسهبىٍ اعالػبت  اعالع رسبًی غحیح ٍ سزیغ فؼبلیت ّبی سبسهبى، دستزسی بِ آخزیي اخببر :هدف 

سبهبًِ ّبی الکتزًٍیکی اهکبى استفبدُ اس  ٍ ٍسارتخبًِ،ادارات ٍابستِ  ،ادارات ٍابستِ، دستزسی بِ سبیت ضْزستبى ّب

 ی ارتببط بب ریبست سبسهبى،اى بزقزاردٍلتی، دستزسی بِ سبیت جزایذ ٍ خبزگشاری ّب، اهک

: دامنه عملكرد 

سبسهبى جْبد کطبٍرسی استبى فبرس  

:  مسئولیت 

 ادارُ رٍابظ ػوَهی 

 :تعبریف 
 ندارد 

 :مراجع و ضمبئم 

ادارات لیٌک سبیت ّبی  –لیٌک خبزگشاری ّب ٍ جزایذ  –اخببر ٍ اعالػبت فزستبدُ ضذُ اس ٍاحذّبی هختلف سبسهبى 

سارتخبًِ  ٍٍابستِ ٍ 

  :شرح 
َّیت، ًحَُ، ًَع ٍ دایزُ فؼبلیت سبسهبى در ٍة سبیت سبسهبى ًطبى . ٍة سبیت هْوتزیي ٍیتزیي سبسهبى در فضبی ایٌتزًت است 

.  دادُ هی ضَد 

هیشاى بَدجِ سبسهبى بزای عزاحی ٍ راُ اًذاسی ٍة سبیت ّوچٌیي بب تَجِ بِ  ٍ بب هطخع کزدى اهکبى ّب ٍ فزغت ّبی ًَآٍری

 هجتوغ بزًبهِ ًَیسی ایزاًیبىٍة سبیت سبسهبى تَسظ ضزکت هزاحل قبًًَی  بؼذ اس عی گفتگَ درخػَظ ّشیٌِ ّبی عزاحی ٍ

هسئَل پیگیزی سبیت سبسهبى آقبی احسبى تَسلی ٍ هسئَل پیگیزی ٍ ببرگشاری اخببر ٍ اعالػبت . عزاحی ٍ راُ اًذاسی ضذُ است 

. در سبیت سبسهبى خبًن جؼفزی هی ببضٌذ 

رًٍذ کبر تَسظ هسئَل پیگیزی سبیت اًجبم هی گیزد ٍ ببرگشاری هحتَایی سبیت بِ ػْذُ هسئَل هَرد  پیگیری روزانه و هفتگی

.  ًظز هی ببضذ 

بِ خبًن جؼفزی  اس عزیق رابغیي رٍابظ ػوَهی ٍاحذّبی سبسهبى اعالػبت ٍ اخببر کلیِ ٍاحذّبی سبسهبى جْت ببرگشاری در سبیت

 . در ضْزستبى ّب ًیش رابغیي رٍابظ ػوَهی هسئَل ببرگشاری اعالػبت در سبیت ضْزستبى هزبَط بِ خَد هی ببضٌذ . ارجبع هی ضَد 

بِ غَرت فبیل پی دی اف در ٍة سبیت سبسهبى قببل  ٍ خبزگشاری ّبی هحلی ٍ هلی جزایذسبسهبى ٍ ضْزستبى ّب در بزیذُ اخببر 

اس قبیل هؼبٍى، هذیز، رئیس ادارُ ٍ ٍاحذّبی هختلف سبسهبى پزسٌل  رح ٍظبیفش ٍ اعالػبتاهکبى هطبّذُ . هطبّذُ هی ببضذ 

.  ًیش فزاّن هی ببضذ کبرضٌبسبى سیزهجوَػِ 

ت ٍ اهکبًبت آى دستزسی پیذا کبربزاى هی تَاًٌذ بب هزاجؼِ بِ لیٌک سبهبًِ ّبی الکتزًٍیکی دٍلتی بِ سبهبًِ هَردًظز ٍ اعالػب

  .کٌٌذ

ٍ  هبُ ّبی گذضتِ آرضیَ خبزًبهِّوچٌیي یت هی تَاى بِ خبزًبهِ داخلی پزتَ اهیذ بِ غَرت آًالیي ٍ ٍة سباس جولِ اهکبًبت 

. اضبرُ کزد  جْت هَببیل ٍ تبلت ٍ پزیٌتدریبفت فبیل پی دی اف 

، پزسص ، ًقطِ سبیت، ًظزسٌجی آًالیي، اعالػبت آة ٍ َّا، اٍقبت ضزػی( خبزگشاری ّبلیٌک جزایذ استبًی ٍ هلی، )  خبزخَاى

 .... ٍ ، اهکبى تزجوِ پَرتبل بِ کلیِ سببى ّبی دًیب ٍ اهکبى دریبفت ّبی هتذاٍل


