بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1عنوان خدمت:صدور گواهی بهداشت نباتی

نام دستگاه سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان -مدیریت حفظ نباتات
نام دستگاه مادر :وزارت جهاد کشاورزی
شرح خدمت

 -1مشخصات خدمت

صدور گواهی بهداشت نباتی جهت صدور محصولات کشاورزی به خارج از کشور

نوع خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت

حاکمیتی
ملی

رویداد مرتبط با:

تولد

نحوه آغاز خدمت

 -5جزییات خدمت

 -2شناسه خدمت
10321231131

نوع مخاطبین

 -0ارائه
دهنده خدمت

ضمیمه 1

تصدی گری
استانی

منطقه ای
آموزش

شرکت های صادراتی

شهری

سلامت

مالیات

کسب و کار

تامین اجتماعی

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

تقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

مدارک و
گواهینامهها
رخداد رویدادی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر... :

روستایی
ثبت مالکیت
وفات

مدارک لازم برای انجام خدمت

احراز هویت حقیقی و حقوقی دریافت فرم مشخصات صدور کالا و تکمیل ان

قوانین و مقررات بالادستی

ماده  11ایین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیلپاهی شماره  7و  12شرایط
قرنطینه ورود به کشور مقصد

آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمت گیرندگان

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک روز تا یک هفته بسته به ازمایشات لازم

تواتر

سال
فصل
ماه
یکبار برای همیشه:
برای هر کالا یک بار گواهی میگیرند ولی ممکن است در طول سال چندین بار صادرات انجام شود
اراینه مدرک و در خواست

تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

فصل

ماه

شماره حساب (های) بانکی

مبلغ(مبالغ)

سایر

سال

پرداخت بصورت الکترونیک

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

www.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه یکپارچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
جهت احراز اصالت مدرک
ملی
ارتباطی
زیرساخت
نبود
استانی
مناسب
شهرستانی
سایر:

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

...
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها
)
نام سامانه های دیگر

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
پیام کوتاه تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :دریافت اصل مجوز های صادره
استعلام غیر
استعلام الکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
الکترونیکی

برخط
online

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزینه)

استعلام الکترونیکی

دستهای
()Batch

اگر استعلام غیرالکترونیکی
است ،استعلام توسط:

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
-1صدور گواهی بهداشت نباتی
...... -2

-9
عناوین
فراینده
ای
خدمت

-1ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

فرم گواهی بهداشت یک سند ملی و بین المللی بوده و دارای ضرایب ایمنی
بالاست و نمیتوتن از ان در سامانه اتو ماسیونی پرینت تهیه کرد

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
ملی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
استانی
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

دستهای
()Batch

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

-0تایید مدارک ارایه شده
 -1استعلامات و بررسی
-5بازدید کارشناسی
-6صدور مجوز
 -13نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
ارجاع پیش نویس مجوز واردات
با امضای بالاترین مقام معاونت
یا انجمن تخصصی
.
دریافت توسط دبیرخانه معاونت بازرگانی و صنایع
کشاورزی

بررسی محتویات و مستندات پیش نویس ارائه شده و مطابقت
با مقررات و آئین نامه های ذیربط
توسط کارشناسان معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی

تائید و امضای معاون وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی

امضای کارشناس ،رئیس گروه ،و مدیر کل

خطاب به معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت

دفتر توسعه تجارت

و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

ادامه فرایند در سازمان توسعه تجارت ایران

ثبت شماره مجوز اعطایی و ارائه کد رهگیری
سامانه به متقاضی برای ادامه کار

( ثبت سفارش و)...

پایان فرایند در وزارت جهاد کشاورزی

ارسال رونوشت مجوز اعطایی به گیرندگان
رونوشت و بایگانی مستندات

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:
351-00229011

پست الکترونیک:
tbsb@sb-agrijahad.ir

واحد مربوط :اداره آمار و فناوری و
تجهیز شبکه سازمان جهاد
کشاورزی استان سیستان و
بلوچستان

.
خدمت

فرایند اصلی1
زیرفرایند1-1

زیرفرایند2-1

فرایند اصلی2

فرایند اصلی...

زیرفرایند...-1

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :نموداری است که مانند نمودار گردش کار اما در سطحی کلان تنها به نمایش ارتباط فرایندهای اصلی ذکر
شده در مرحله پیش میپردازد .در این نمودار هیچ نیازی به پرداختن به موجودیتهای کوچک و پایین رفتن تا سطح وظیفه نیست .همچنین می بایست از
ترسیم زیر فرایندها اجتناب کرد.

شناسنامه مجوزهای صادره
(این فرم در مورد خدماتی که منجر به صدور مجوز می گردد تکمیل می شود).
در راستای اجرای تبصره ماده  5آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره  236/90/7713مورخ ،90/6/13
معاونت ،بانک اطلاعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاه های اجرایی کشور شامل :انواع مجوزها ،مرجع ،شیوه صدور ،تمدید ،لغو و احیاء ،هزینه ،زمان و
فرایند و مراحل انجام کار را با همکاری دستگاه های اجرایی تشکیل داده و به منظور اطلاعرسانی و شفافسازی ،دسترسی برخط مردم به آن را فراهم
می کند .بدین منظور جدول اطلاعات مجوزهای حقیقی وحقوقی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مجوزها به شرح زیر برای تکمیل و اجرای آیین نامه مذذکور
ارسال می گردد.

مجوز  :کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی ،پروانه ،جواز ،استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از
دستگاههای اجرائی می باشد.

لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه جهادکشاورزی

ردیف

نامه)

(ریال)

مجوز

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

صدور

تمرکز

بهره وری و

افزایش

توسع،

تمدید

تمرکز

بهره وری و

توسع،

قوانین

افزایش

برنامه پنجم

قوانین

*

*

برنامه پنجم

*

*

*
*

اصلاح
لغو

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نیزتکمیل شود

کاری

4

کاری

3

داخل هستند

سه روز

دارای گواهی عدم ساخت

سه روز

تجهزات و دستگاههایی که

روز

الکترونیکی
الکترونیکی

2

صدور مجوز معافیت مالیاتی

روز
181

(روز /ساعت)

غیر

1

181

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه ،آیین

مدت اعتبار

نوع مجوز

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

هزینه

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

*

*

*

*

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعلام
شونده

موارد

سایر

استعلام

***

با ذکر
نام **
1
2
3
4
5
6
7
8
** نام استعلام در توضیحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطلاعات آن در توضیحات درج شود

مدارک مورد
نیاز

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

