بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2ضٌبسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :اجرای طرح های ابخیسداری ،آبخوان داری و

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

 -4هطخصبت خذهت

ًبم دستگبُ اجشایی :سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیسداری کشور

ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست جْبد کطبٍسصی
ضشح خذهت

اجشای عشح ّبی ثیَلَطیک ٍ ثیَهکبًیک ػولیبتْبی آثخیضداسی ثب هطبسکتْبی هشدهی

ًَع خذهت

خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت ثِ کست ٍ کبس ()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب :حفظ هٌبثغ

حبکویتی ٍ حوبیتی
هٌغقِ ای
هلی
سالهت
آهَصش
تَلذ

هشاٍراى ٍ پیواًکاراىً ،اظریي ًظام هٌْدسی
کشاٍرزی ٍ هٌابع طبیعی دستگاّْای دٍلتی
هجریاى ٍ بْرُ برداراى

ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

جلوگیری از فرسایش سیل

تصذی گشی
استبًی
هبلیبت  کست ٍ

ضْشی
تبهیي اجتوبػی

سٍستبیی
ثجت هبلکیت

کبس

عجیؼی ٍ آثخیضداسی

تبسیسبت ضْشی

ثیوِ

اصدٍاج

ثبصًطستگی

هذاسک ٍ گَاّیٌبهِّب

سبیش
ٍفبت

ًحَُ آغبص خذهت
هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت

سخذاد سٍیذادی هطخص

تقبضبی گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهبًی هطخص
سبیش... :
تطخیص دستگبُ
افشاد حقَقی  :ثبت شرکت،هدارک هَسسیي شرکت  ،اساسٌاهِ شرکت،آخریي تغییرات رٍزًاهِ رسوی
افراد حقیقی  :شٌاسٌاهِ ،کارت هلی ،کارت پایاى خدهت یا هعافیت دائن

دسخَاست ،ضٌبسٌبهِ پشٍطُ ً ،قطِ ّبی  ، GISپیص ثیٌی ّضیٌِ ّبی ثشآٍسد اجشای ػولیبت
قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی
آهبس تؼذاد خذهت گیشًذگبى

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

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

هبُ

فصل  سبل

 11خذهت گیشًذگبى :
یکسبل هبلی
فصل
هبُ
یک ثبس دس:
یکجبس ثشای
اسائِ هذاسک ٍ دسخَاست ،دسیبفت قشاسداد
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلغ(هجبلغ)

 سبل
پشداخت ثصَست الکتشًٍیک

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى
ًذاسد
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى:
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
 ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
 الکتشًٍیکی
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
 سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی) دس اًتخبة هطبٍس دس ٍثگبُ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی
دس هشحلِ اعالع
سسبًی خذهت

 -5جضییبت خذهت

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

سدیف اػتجبسی عشح ّبی آثخَاى داسی ٍ سیل خیضی ( itعشح هجضا)
سدیف اػتجبسی خطکسبلی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الکتشًٍیکی

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصبلت فشد
جْت احشاص اصبلت هذسک
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش :دسیبفت قشاسداد
فیلذّبی هَسدتجبدل

هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
هلی
استبًی
ضْشستبًی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی

هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ اهَس اقتصبدی

ًبم دستگبُ دیگش

سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ
سیضی



عشح آثخیضداسی

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

هَافقت ًبهِ

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی
هجلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگبُ
ثشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استجبط خذهت ثب سبیش
دستگبّْبی دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

ثشخظ
online

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

دسهشحلِ اسائِ خذهت

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

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

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

 الکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
 جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ً جَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش (ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

هشاجؼِ کٌٌذُ

دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 -9ػٌبٍیي
فشایٌذّبی
خذهت

 -1اجشای عشح ّبی ثیَلَطیک
-2اجشای عشح ّبی ثیَهکبًیک

-3اجشای عشح ّبی ًظبست کبسگبّی
ً -11وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
داٍٍد قشثبًپَس
آقبی جؼفشی
خبًن سؼیذػصش
ػلی اهبهی صادُ
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
22488493
23563512
23563323
81362132
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:
Dghorbanpour1356@gmail.co
m

disfan68@yahoo.com
tahavol.ifro@gmail.com

m.ghasr@agri-jahad.org

f.taherirad@yahoo.com

ٍاحذ هشثَط:
کبسضٌبس هسئَل ّوبٌّگی هذیشاى حَصُ ّبی
آثخیض
هؼبٍى ًَسبصی سبصهبى جٌگل
رئیس گرٍُ بْبَد هدیریت ٍ فرآیٌدّا سبصهبى جٌگل
هذیش اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

کبسضٌبس هسئَل اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب
کبسضٌبس اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

فرم شماره دو
نوع فرآیند
ردیف

1

عنوان دستگاه استعالم
شونده

سازمان مدیریت و برنامه ریسی
کشور

2
3
4
5
6
7
8

فرآیند مجوز

موارد استعالم

سایر

با ذکر نام **

***

مدارک مورد
نیاز

مدت اعتبار

هسینه
(ریال)

زمان انجام
توضیحات

کار
(روز /ساعت)

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

 4ماه

*

*

مستندات طرح به
موافقت نامه

تفکیک توزیع
اعتبارات

ساالنه

-

