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 اختصاصی و عمومی هاي شاخص عملکرد تحلیلی گزارش

  سازمان تعاون روستائی استان قزوین
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 کلیات: اول فصل
 قزوین استان سازمان تعاون روستائی  وظایف شرح و ها ماموریت تعیین

با ماهیـت شـرکت سـهامی دولتـی وبصـورت نامحـدود        1342سازمان مرکزي تعاون روستائی ایران درسال 

به تصویب کمیسیونهاي مجلسین سابق رسید وشکل قانونی به خود  1348تاسیس شد. اساسنامه آن درسال 

زمان ، وظیفـه  گرفت وهیئت دولت مامور اجراي آن گردید. با توجه به مفاد ومواد اساسنامه قـانونی ایـن سـا   

  توسعه روستائی در بخش کشاورزي از طریق تعاونی ها وتشکل ها برعهده این سازمان قرار گرفته است. 

  ســازمان تابعــه در شهرســتانهاي قــزوین ـ تاکســتان و    3ســازمان تعــاون روســتائی اســتان قــزوین داراي 

شـرکت تعـاونی    35شرکت تعاونی روسـتائی و   47بوئین زهرا می باشد که کار هدایت ، حمایت ونظارت بر  

اتحادیه تعاونی روستائی   3وشرکت تعاونی تولید روستائی  11، شرکت تعاونی روستایی زنان   6کشاورزي ،  

دیه مرکز استان را بعهده داشته و ویک اتحا، یک اتحادیه تعاونی تولید روستائی اتحادیه تعاونی کشاورزي  2و

با بهره گیري اصولی وبهینه از امکانات موجود نیازهاي معیشتی وحرفه اي جمعیت استان را با هدف تـامین  

رفاه وتقویت بنیه اقتصادي این جامعه سخت کوش وپرتالش فراهم ساخته وگـام کـوچکی در جهـت توزیـع     

به خودکفائی نسبی برمیدارد.همچنین ایـن سـازمان بـا    عادالنه وگسترش عدالت اجتماعی وتحقق بخشیدن 

بهره گیري از تعدادي فروشـگاه مصـرف روسـتائی و فروشـندگیهاي مـواد نفتـی و واحـدهاي مکانیزاسـیون         

کشاورزي و مراکز خرید و باسکول دیجیتال و نیمه دیجیتال در امور تهیه و توزیع انـواع کاالهـاي مصـرفی ،    

، توسعه صـنایع جنبـی کشـاورزي ، خـدمات فنـی و عمرانـی ،        ادوات کشاورزي فرآورده هاي نفتی ، لوازم و

فعالیت بازرگانی ، اعتباري و آموزشی در راستاي حمایت از تولید کنندگان محصوالت کشـاورزي در سراسـر   

  استان مستعد و پهناور قزوین حضوري موثر و چشمگیر دارد .

  

  

  

  

  

  



  

  مه ها وعملکردهانگاهی به وظایف، سیاست ها، اهداف، برنا
 وظایف :-1

  وظایف سازمان به دو بخش حاکمیتی وتصدي گري تقسیم می گردد:

  وظایف حاکمیتی:- 1-1

وظایف حاکمیتی سازمان تعاون روستائی درقبال شبکه تعاونی روستائی وکشاورزي به   چهارحوزه 

  تقسیم می گردد:

 

     : سیاستگذاري 

کارآمدسازي وارتقاء سطح تخصصی ، مهارتی ، مالی، عملیاتی، درامور سازماندهی ، ساماندهی، 

 خدمات رسانی ومدیریتی توانمنمدیهاي تعاونی هاي روستائی وکشاورزي.

                  :وظایف هدایتی        

 الف: آموزش اصول تعاون وروش اداره شرکت هاواتحادیه هاي تعاونی به روستائیان.                          

 ب: اشاعه وترویج فرهنگ تعاون بمنظور توسعه (کمی وکیفی) تعاونیها.                            

 .اج: تعلیم وتربیت نیروي انسانی مورد نیاز سازمان وتعاونیه                            

  .د: ارائه خدمات فرهنگی به اعضاء وکارکنان ومدیران تعاونیها                            

 : وظایف حمایتی 

  اعتباري، بازاریابی وبازاررسانی. مالی وارائه خدمات درزمینه هاي فنی ومشاوره اي ،رفاهی،           

  اي معیشتی ونهاده هاي حرفه اي کشاورزي ،تاسیساتی وزیربنایی وتامین کااله محصوالت           

  .موردنیاز اعضاء تعاونیها            

  

 : وظایف نظارتی 

  . ارائه خدمات حسابرسی به شرکتها واتحادیه هاي تعاونی-الف                

   اتحادیه هاي تعاونی ودفاع از ا وارائه خدمات حقوقی وبازرسی به شرکته -ب                

   .منافع   مادي ومعنوي آنها             



  

  وظایف تصدي گري سازمان تعاون روستائی وشبکه تحت پوشش : - 2-1

  بعد از تولید  تولید  قبل ازتولید  شرح وظیفه  ردیف

  ٭  ٭  ٭  تهیه ،توزیع وفروش نهاده(کود،بذر،سم،نهالوعلوفه و....) ماشین آالت کشاورزي  1

2  
کشاورزي ونیز سایرمحصوالت تولیدي خرید،جمع آوري،نگهداري وفروش محصوالت 

  شرکتها واتحادیه هاي روستایی وکشاورزي (بعداز تولید)
  ٭    

3  
ایجاد تاسیسات نگهداري(انبار،سردخانه و...) صنایع تبدیلی ونمایشگاههاي محصوالت 

  کشاورزي
  ٭  ٭  ٭

  ٭  ٭  ٭  ارائه خدمات عمومی ومتفرقه مورد نیار تعاونی ها واتحادیه ها  4
  ٭  ٭  ٭  ،تولید، توزیع وفروش کاالهاي مصرفی روستاییان وکشاورزانتهیه   5
      ٭  ارایه خدمات فنی جهت تهیه طرح هاي تولیدي  6

  ٭    ٭  برگزاري دوره هاي آموزشی اعضاوارکان تعاونی ها واتحادیه ها  7
  ٭  ٭  ٭  ایجاد تاسیسات وساختمان هاي اداري مورد نیار تعاونی ها واتحادیه ها  8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 یست خدمات سازمان مرکزي تعاون روستایی ایرانل

  شناسه خدمت  عنوان زیر خدمت  عنوان خدمت (شناسه خدمت)  ردیف

1  
صدور مجوز شرکتهاي تولیدي 
وسایر اتحادیه ها، شرکت ها 

وتعاونی هاي بخش 
 )13011207000کشاورزي(

صنفی -تخصصیصدور تائیدیه فنی تشکیل تشکل ها وانجمن هاي  .1
 کشاورزي

13021209100  

  13021209101 تشکیل شرکت کشت وصنعت .2
  13021209102 تشکیل وانحالل شرکت سهامی وزراعی .3
تشکیل وانحالل اتحادیه هاي شهرستانی/استانی شرکت هاي تعاونی تولید  .4

 روستایی دربخش کشاورزي
13021209103  

  ngo( 13021209104نهاد(صدور صالحیت فنی تشکیل سازمان هاي مردم  .5
  13021209105 صدورمجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی .6
صدورمجوز خریدوفروش اموال غیرمنقول وایجادوتوسعه سرمایه گذاري  .7

هاي زیرساختی شبکه هاي تعاونی هاي تحت پوشش سازمان مرکزي 
 تعاون روستایی ایران

13021209106  

  13021209107 ومجمع ملی خبرگان کشاورزيصدور مجوز فعالیت انجمن ،کانون  .8

  13021209108 صدورمجوزهاي تعاونی هاي روستایی،کشاورزي،تولیدي وزنان .9
  13021209109 صدور وابطال مجوز تاسیس واحد اعتباري .10

2  
خدمات حمایتی سازمان تعاون 

روستایی به بهره برداران 
)13021208000( 

گذاري دراحداث وتوسعه زیر ساخت  مشاوره وتائیدیه فنی طرح هاي سرمایه .1
هاي مورد نیاز اتحادیه ها وشرکت هاي تعاونی تحت پوشش سازمان 

 مرکزي تعاون روستایی ایران از محل کمک هاي فنی واعتباري
13011208100  

ارائه خدمات مهندسی طرح هاي عمرانی به اتحادیه ها وشرکت هاي  .2
 روستایی ایرانتعاونی تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون 

13011208101  

برگزاري دوره ها/کارگاه هاي آموزشی (تشکل ها ونظام صنفی  .3
کشاورزي)و(اعضاء،کارکنان وارکان شرکت هاي تعاونی روستایی 

 وکشاورزي وزنان)
13011208102  

  13011208103 تامین وتوزیع نهاده هاي کشاورزي .4
کشاورزي(خریدتضمینی وتوافقی ساماندهی خریدوفروش محصوالت  .5

 محصوالت دامی ،زراعی وباغی)
13011208104  

  13011208105 شناسایی ،طبقه بندي واستاندارد سازي مشاغل کشاورزي .6

معرفی نامه دریافت تسهیالت بانکی از محل کمک هاي فنی واعتباري به  .7
 شبکه تعاونی هاي روستایی وکشاورزي (شرکت ها واتحادیه ها)

13011208106  

 

  
  
  



  
  

 فرم برنامه عملیاتی سه ساله اصالح نظام اداري









 فرم شناسه خدمات سازمان

  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    

مهندسی طرح هاي عمرانی به ارائه خدمات عنوان خدمت:  -1
اتحادیه ها و شرکت هاي تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون 

  روستایی ایران

  شناسه خدمت -2
  ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.) 

3 - 
ارائه 
دهنده خدمت

  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران  نام دستگاه اجرایی:  
  وزارت جهاد کشاورزي     دستگاه مادر:نام 

4- 
مشخصات خدمت

  

ارائه خدمات مهندسی طرح هاي عمرانی شامل بازدید میدانی از منطقه به منظور ارائه مشاوره فنی،   شرح خدمت
تهیه نقشه هاي معماري، اجرایی و مشخصات فنی براي پروژه هاي مورد نظر، تهیه برآورد اولیه قیمت 

  عالیه فنی بر اجراي پروژه هاي عمرانی می باشد.پروژه و نظارت 
  ) G2Cخدمت به شهروندان (      نوع خدمت 

þخدمت به کسب و کار )G2B(   
  )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    

نوع مخاطبین
شرکت ها و اتحادیه هاي تعاونی هاي تحت   

 پوشش سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

  حمایتیþ      حاکمیتی   þ  ماهیت خدمت 
 þ  استانی þ  منطقه اي þ  ملی þ  سطح خدمت

  شهري/شهرستانی
þ   روستایی  

  ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب و کارþ  مالیات     سالمت    آموزش     تولد       رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هاو گواهینامه مدارك     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص       فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت    þ  نحوه آغاز خدمت
  سایر:  ...      تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

پروژه، پیش نویس ارائه درخواست خدمات مهندسی، شرح خدمات مشاور، نقشه و مشخصات فنی 
پیمان اجرایی، مدارك و مستندات مناقصه انتخاب مشاور و پیمانکار، پیش نویس قرارداد مشاور و 

  احراز هویت افراد حقوقی
 اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران. 3ماده  27و  22، 21، 4بندهاي  .1  قوانین و مقررات باالدستی

هیات مدیره سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران  27/5/93مورخ  36172دستورالعمل شماره  .2
دستورالعمل سرمایه گذاري، بهره برداري و بهینه سازي زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش «

 »سازمان
  آخرین فهارس بهاي واحد ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور .3

5- 
جزییات خدمت

  

تامین،  //مورد 200:انتخاب و تصویب پروژه // مورد350براورد اولیه قیمت پروژه و نقشه هاي اجراي: آمار تعداد خدمت گیرندگان                 
  مورد350:نظارت بر طرح هاي عمرانی// مورد 200:تخصیص و تصویب اعتبار

 ارایه زمان متوسط مدت
  خدمت:

تامین، تخصیص  //ماه 1:انتخاب و تصویب پروژه //هفته 2:نقشه هاي اجرايبراورد اولیه قیمت پروژه و 
  درطول سال:نظارت بر طرح هاي عمرانی //ماه 1:و تصویب اعتبار

  بار در طول پروژه                                          6الی2نظارت:یکبار براي همیشه    þ   :برآورد/انتخاب/تامین  تواتر
  ارائه مدارك و درخواست//بازدید از پروژه//تحویل پروژه  مراجعه حضوري تعداد بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) 
  به خدمت گیرندگان

  

  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
    ندارد  ندارد
    ندارد  ندارد

. . .      

6- 
نحوه 
دسترسی 
به خدمت

  ---------------------------------- خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدرس دقیق و مستقیم   
www.--------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:



  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
  

þالکترونیکی  
  

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
þ(باذکرنحوه دسترسی)مکاتبه با مدیریت استان و شهرستان از طریق  :سایر

  اتوماسیون اداري
þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی

مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد      

  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ :اعالم به شبکهسایر  

  مراجعه به دستگاه:
  ملی      
þاستانی  
þشهرستانی  

در مرحله درخواست خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

  þ جهت احراز اصالت فرد  
þ اصالت مدركجهت احراز  
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
þاستانی  
þشهرستانی  

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه   

یا ارتباط با دیگر 
دستگاه ها )

  

  الکترونیکی    
  

  )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
  سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه 
حضوري

  

  بازدید

درمرحله ارائه خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þغیرالکترونیکی  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ذکر ضرورت مراجعه حضوري
  

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ :سایر  

  تحویل پروژه

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
þاستانی  
þشهرستانی  

استعالم   استعالم الکترونیکی  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگرار -7



  
  

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
غیر   )
  الکترونیکی

          
          
          
          

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
دستگاههاي 

دیگر
  

نام سامانه هاي دستگاه   دستگاه دیگر نام
  دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  استعالم الکترونیکی
برخط  :است، استعالم توسط

  online
  

دسته
اي 

)
Batch
(  

  دستگاه              
  کننده مراجعه    

  دستگاه              
  کننده مراجعه    

9 - 
عناوین 
فرایندهاي 
خدمت

  

  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران براورد اولیه قیمت پروژه و نقشه هاي اجراي طرح هاي عمرانی اتحادیه ها و شرکت هاي تعاونی تحت پوشش -1
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران هاي تعاونی تحت پوششانتخاب و تصویب پروژه و درج در موافقت نامه هاي عمرانی اتحادیه ها و شرکت  -2
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران تامین، تخصیص و تصویب اعتبار طرح هاي عمرانی اتحادیه ها و شرکت هاي تعاونی تحت پوشش -3
  روستایی ایران مرکزي تعاون سازمان نظارت بر طرح هاي عمرانی اتحادیه ها و شرکت هاي تعاونی تحت پوشش-4



  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  

  

    

  مربوط واحد  الکترونیک پست  تلفن  خانوادگی ام

 moradniya2012@yahoo.com  09122971689  شمس اهللا مراد نیا
سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 

  روستایی ایران

 mahmoodsalmani1340@yahoo.com  88901014  محمود سلمانی
سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 

  روستایی ایران

 m.ghasr@agri-jahad.org  81363285  سید مهدي شفیعی قصر
  کارشناس مسئول اصالح و بهبود 
  فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

  zareei.zahra@gmail.com  09122157637  زهرا زارعی
ت و روش هاي سازمان رییس گروه تشکیال

  مرکزي تعاون روستایی ایران

 ahmad.ghaderian52@gmail.com  09121238746  احمد قادریان
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

  کارشناس مسئول طراحی و محاسبات فنی atainajib20@yahoo.com  88901010  صفی اهللا عطایی نجیب
  کارشناس اصالح و بهبود فرآیندها f.taherirad@yahoo.com  81363282  فهیمه طاهري راد

 m.mshooshtari@yahoo.com  09124630694  محمد مهدي شوشتري
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران
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لیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                                                                          
  فرم شماره یک

  
  

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانونی 
  (مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

  
  

  مدارك مورد نیاز
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  هزینه 
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  متقاضی مجوز
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مراجع 
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فرآیند مجوز 
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ماده  27و  22، 21، 4بندهاي 
اساسنامه سازمان مرکزي  3

 تعاون روستایی ایران
مورخ  36172دستورالعمل شماره 

مدیره سازمان هیات  27/5/93
مرکزي تعاون روستایی ایران 

دستورالعمل سرمایه گذاري، «
بهره برداري و بهینه سازي 

زیرساخت ها در سطح شبکه 
،آخرین »تحت پوشش سازمان

فهارس بهاي واحد ابالغی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

  کشور

ارائه درخواست خدمات 
مهندسی، شرح خدمات 

مشاور، نقشه و مشخصات 
روژه، پیش نویس پیمان فنی پ

اجرایی، مدارك و مستندات 
مناقصه انتخاب مشاور و 

پیمانکار، پیش نویس قرارداد 
مشاور و احراز هویت افراد 

  حقوقی

دود
مح
نا

  

 ------    √    √    

ران
ی ای

ستای
 رو
ون
 تعا
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ان 
ازم
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ماده  27و  22، 21، 4بندهاي 
مرکزي  اساسنامه سازمان 3

 تعاون روستایی ایران
مورخ  36172دستورالعمل شماره 

هیات مدیره سازمان  27/5/93
مرکزي تعاون روستایی ایران 

دستورالعمل سرمایه گذاري، «
بهره برداري و بهینه سازي 

زیرساخت ها در سطح شبکه 
،آخرین »تحت پوشش سازمان

فهارس بهاي واحد ابالغی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

  کشور

ارائه درخواست خدمات 
مهندسی، شرح خدمات 

مشاور، نقشه و مشخصات 
فنی پروژه، پیش نویس پیمان 
اجرایی، مدارك و مستندات 

مناقصه انتخاب مشاور و 
پیمانکار، پیش نویس قرارداد 

مشاور و احراز هویت افراد 
  حقوقی

دود
مح
نا

  

 ------    √    √    

1 
  ماه



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

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ین
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  و

ماده  27و  22، 21، 4بندهاي 
اساسنامه سازمان مرکزي  3

 تعاون روستایی ایران
مورخ  36172دستورالعمل شماره 

هیات مدیره سازمان  27/5/93
مرکزي تعاون روستایی ایران 

دستورالعمل سرمایه گذاري، «
بهره برداري و بهینه سازي 

زیرساخت ها در سطح شبکه 
،آخرین »تحت پوشش سازمان

فهارس بهاي واحد ابالغی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

  کشور

ارائه درخواست خدمات 
مهندسی، شرح خدمات 

مشاور، نقشه و مشخصات 
فنی پروژه، پیش نویس پیمان 
اجرایی، مدارك و مستندات 

مناقصه انتخاب مشاور و 
پیمانکار، پیش نویس قرارداد 

مشاور و احراز هویت افراد 
  حقوقی

دود
مح
نا

  

--- ---    √    √    
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ماده  27و  22، 21، 4بندهاي 
اساسنامه سازمان مرکزي  3

 تعاون روستایی ایران
مورخ  36172دستورالعمل شماره 

هیات مدیره سازمان  27/5/93
مرکزي تعاون روستایی ایران 

دستورالعمل سرمایه گذاري، «
بهینه سازي بهره برداري و 

زیرساخت ها در سطح شبکه 
،آخرین »تحت پوشش سازمان

فهارس بهاي واحد ابالغی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

  کشور

ارائه درخواست خدمات 
مهندسی، شرح خدمات 

مشاور، نقشه و مشخصات 
فنی پروژه، پیش نویس پیمان 
اجرایی، مدارك و مستندات 

مناقصه انتخاب مشاور و 
ش نویس قرارداد پیمانکار، پی

مشاور و احراز هویت افراد 
  حقوقی

دود
مح
نا

  

 ------    √    √    

ال
 س
ول
رط
د

  



  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    

برگزاري دوره ها/کارگاه هاي آموزشی(تشکل ها عنوان خدمت:  -1
و نظام صنفی کشاورزي) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي 

کشاورزي و زنان)تعاون روستایی و   

  شناسه خدمت -2
  ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.) 

3 - 
ارائه 
دهنده خدمت

  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران  نام دستگاه اجرایی:  
  وزارت جهاد کشاورزي     نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

توانمند سازي تشکل هاو نظام صنفی کشاورزي و اعضاء و کارکنان و ارکان خدمتی است که در جهت   شرح خدمت
  شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان انجام می پذیرد.

  ) G2Cخدمت به شهروندان (      نوع خدمت 
þخدمت به کسب و کار )G2B(   
  )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    

نوع مخاطبین
اعضاي هیات مدیره تشکل ها و نظام هاي    

  صنفی کشاورزي
  شرکت هاي تعاونی روستایی،کشاورزي و زنان

  
  تصدي گري  þ  حمایتی   þحاکمیتی                  þ  ماهیت خدمت 
  روستاییþ  شهريþ  استانی þ  منطقه ايþ  شهرستانی  þملی þ  سطح خدمت

  ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب و کار     مالیات     سالمت    آموزشþ  تولد       رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص       فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت    þ  نحوه آغاز خدمت
þسایر:  ...      تشخیص دستگاه  

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

اعضاء،کارکنان و //معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزي و احراز هویت حقیقی و حقوقی: تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي

درصد سهم آموزش//  3واریزي  درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان:
  و احراز هویت حقیقی و حقوقی تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان

اساسنامه  10ماده  3اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهاي کشاورزي.//بند  6ماده  29و  5بند : تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي   قوانین و مقررات باالدستی
 صنفی کارهاي کشاورزي.شهرستان نظام 

اساسنامه استانی نظام صنفی کارهاي  5ماده  1اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهاي کشاورزي.//بند  30ماده  7بند 
قانون افزایش بهره وري  5ماده  3اساسنامه استانی نظام صنفی کارهاي کشاورزي.//تبصره  30ماده  7کشاورزي.//بند 

وظایف حاکمیتی دفتر، ابالغی مرکز نوسازي و تحول  1انون افزایش بهره وري کشاورزي.//بند ق 17ماده  2کشاورزي.//تبصره 
  .20/2/91مورخ  439/210اداري به شماره 

، ابالغیه شماره 1350قانون شرکتهاي تعاونی مصوب  62ماده  اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان:
 3/10/90مورخ  9896/200، ابالغیه شماره »واگذاري تصدي گري«وزیر جهاد کشاورزي  30/3/1388مورخ  11673/020

هیات مدیره سازمان  4/2/90مورخ  396، مصوبه شماره »واگذاري امور تصدي گري«وزارت جهاد کشاورزي  44ستاد اصل 
زش تعاون روستایی تعاونی روستایی قرارداد واگذاري اجراي دوره هاي آموزشی مدیریت مرکز آمو«تعاون روستایی ایران 

  »استان

5- 
جزییات خدمت

  

  سال þخدمت گیرندگان در:    ماه    فصل     نفر روز 74000: تشکل ها و نظام صنفی کشاورزيآمار تعداد خدمت گیرندگان                 
  سال þخدمت گیرندگان در:    ماه     فصل    روز  نفر 35000 اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان:

  روز 1اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان:    روز 3حداکثر : تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت
  سال þبار در:       ماه        فصل        یک  تواتر

 اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان://// حضور در دوره/ کارگاه و ارائه معرفی نامه: تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي  مراجعه حضوريتعداد بار 
  دوره حضور در

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
  خدمت گیرندگان

  

  الکترونیکپرداخت بصورت   شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
    ندارد:تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي  ندارد:تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و 

قانون  15ماده  2بند : کشاورزي و زنان
 1350شرکت هاي تعاونی مصوب 

  تعاونی ها درصد سود ویژه 3و 

 –بانک کشاورزي  576131379
  شعبه ولیعصر

þ  



6- 
نحوه دسترسی به خدمت

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

www.------------------------------------------------------ 
 -----------------------------------------  بودن همه یا بخشی از آن:نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی 

  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت
در مرحله اطالع رسانی خدمت

  
þالکترونیکی  
  

þ(برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
þ                    پست الکترونیکþ  ارسال پستی  
þ          تلفن گویا یا مرکز تماسþ  پیام کوتاه  
þ(باذکرنحوه دسترسی)رادیو و تلوزیون   :سایر  

þذکر ضرورت مراجعه   غیرالکترونیکی
حضوري

  

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ :حوزه نصب بنر و اطالعیه در سایر

  فعالیت

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
þشهرستانی  

در مرحله درخواست خدمت
  

þالکترونیکی  
براي اعضاء،کارکنان و ارکان 

شرکت هاي تعاون روستایی و 
  کشاورزي و زنان

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
þ            ارسال پستی             پست الکترونیک  
þتلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه  
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
þ(باذکرنحوه دسترسی)نیاز سنجی آموزشی:  سایر  

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

  þ جهت احراز اصالت فرد  
þجهت احراز اصالت مدرك  
þنبود زیرساخت ارتباطی مناسب  
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
þشهرستانی  

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا   

ارتباط با دیگر دستگاه ها )
  þالکترونیکی  

  
þ           (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یااینترنتی ERP(  
تشکل ها و نظام صنفی  :سایر (باذکرنحوه دسترسی) þپست الکترونیک                         

  مکاتبات داخلی: اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان   حضور در دوره مجازيکشاورزي:
þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی

مراجعه 
حضوري

  حضور در دورهتشکل ها و نظام صنفی کشاورزي:  

درمرحله ارائه خدمت
  

þالکترونیکی  
براي اعضاء،کارکنان و ارکان 

شرکت هاي تعاون روستایی و 
  کشاورزي و زنان

þ(برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
þ :(باذکرنحوه دسترسی)دوره هاي مجازي(غیر حضوري)سایر     



þغیرالکترونیکی  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ذکر ضرورت مراجعه حضوري
  

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ :سایر  

  ارائه گواهی نامه حسب مورد تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي:
اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و 

  حضور در دوره و ارائه گواهی نامه: زنانکشاورزي و 

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
þشهرستانی  

7- 
ارتباط
 

خدمت
 با 

سایر
 

سامانه
 

ها 
(بانکهاي اطالعاتی) 
 در

دستگاه
  

  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر
  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
(  

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي 

      مدرس،عناوین و سرفصل ها و محتواي دوره آموزشی  سازمان تات: و زنان
þ  

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
دستگاههاي 

دیگر
  

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر
  دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  استعالم الکترونیکی
برخط  :است، استعالم توسط

  online
  

دسته
اي 

)
Batch
(  

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون 

  :روستایی و کشاورزي و زنان
اتحادیه مرکزي نظارت و 

هماهنگی تعاونی هاي روستایی 
  و کشاورزي ایران

  دورهاجراي  سامانه مجازي آموزش
درصد  3

سود ویژه 
  تعاونی ها

    þدستگاه  
þکننده مراجعه  

9- 
عناوین 
فرایندهاي 
خدمت

  برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزش تشکل هاي کشاورزي - 2برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزش نظام هاي صنفی کشاورزي   -1 تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي:  
برگزاري دوره آموزشی کارکنان  -2برگزاري دوره آموزشی اعضا شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان ها   -1: شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان اعضاء،کارکنان و ارکان

  نان هابرگزاري دوره آموزشی ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و ز -3شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان ها    
  



  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    

  مربوط واحد  الکترونیک پست  تلفن  خانوادگی نام و نام

 moradniya2012@yahoo.com  09122971689  شمس اهللا مراد نیا
سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 

  ایرانروستایی 

 mahmoodsalmani1340@yahoo.com  88901014  محمود سلمانی
سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 

  روستایی ایران

 m.ghasr@agri-jahad.org  81363285  سید مهدي شفیعی قصر
  کارشناس مسئول اصالح و بهبود 
  فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

  zareei.zahra@gmail.com  09122157637  زهرا زارعی
رییس گروه تشکیالت و روش هاي سازمان 

  مرکزي تعاون روستایی ایران
  معاون دفتر امور تشکل هاي کشاورزي adib47@yahoo.com  88383067  مرتضی ادیب
  کارشناس آموزش کارکنان  m.askarinia1343@gmail.com  88900010  مشتاق عسکر نیا

 ahmad.ghaderian52@gmail.com  09121238746  احمد قادریان
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

  کارشناس اصالح و بهبود فرآیندها f.taherirad@yahoo.com  81363282  فهیمه طاهري راد

 m.mshooshtari@yahoo.com  09124630694  محمد مهدي شوشتري
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران
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لیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                                                                                  
  فرم شماره یک

  
  

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانونی 
مه، آیین (مصوبه، بخشنا
  نامه)

  
  

  مدارك مورد نیاز
  
  
بار  

اعت
ت 
مد

  

  
  

  هزینه 
  (ریال)

  
  

  متقاضی مجوز

  
  

فرآیند 
صدور 
  مجوز

  
  

مراجع 
  ناظر

زمان تقریبی 
فرآیند مجوز 
(روز/ ساعت)

قی
حقی

قی  
حقو

تی  
دول

صی  
صا
اخت

ك *  
شتر

م
  

برگزاري دوره ها و 
کارگاه هاي آموزش نظام 
  هاي صنفی کشاورزي

اساسنامه  6ماده  29و  5بند 
شهرستان نظام صنفی کارهاي 

 10ماده  3کشاورزي.//بند 
اساسنامه شهرستان نظام صنفی 

 30ماده  7کارهاي کشاورزي.//بند 
اساسنامه شهرستان نظام صنفی 

 5ماده  1کارهاي کشاورزي.//بند 
اساسنامه استانی نظام صنفی 

 30ماده  7کارهاي کشاورزي.//بند 
اساسنامه استانی نظام صنفی 

ماده  3کارهاي کشاورزي.//تبصره 
وري قانون افزایش بهره  5

 17ماده  2کشاورزي.//تبصره 
قانون افزایش بهره وري 

وظایف حاکمیتی  1کشاورزي.//بند 
دفتر، ابالغی مرکز نوسازي و تحول 

مورخ  439/210اداري به شماره 
20/2/91.  

معرفی نامه از تشکل 
یا نظام صنفی 

کشاورزي و احراز 
هویت حقیقی و 

  حقوقی

دود
مح
نا

  

 -------  √  √    √    

زي 
مرک

ان 
ازم
س

ران
ی ای

ستای
 رو
ون
تعا

  

3 
  روز

برگزاري دوره ها و 
کارگاه هاي آموزش 
  تشکل هاي کشاورزي

اساسنامه  6ماده  29و  5بند 
شهرستان نظام صنفی کارهاي 

 10ماده  3کشاورزي.//بند 
اساسنامه شهرستان نظام صنفی 

 30ماده  7کارهاي کشاورزي.//بند 
اساسنامه شهرستان نظام صنفی 

 5ماده  1کشاورزي.//بند کارهاي 
اساسنامه استانی نظام صنفی 

 30ماده  7کارهاي کشاورزي.//بند 
اساسنامه استانی نظام صنفی 

ماده  3کارهاي کشاورزي.//تبصره 
قانون افزایش بهره وري  5

 17ماده  2کشاورزي.//تبصره 
قانون افزایش بهره وري 

وظایف حاکمیتی  1کشاورزي.//بند 
نوسازي و تحول دفتر، ابالغی مرکز 
مورخ  439/210اداري به شماره 

20/2/91.  

معرفی نامه از تشکل 
یا نظام صنفی 

کشاورزي و احراز 
هویت حقیقی و 

  حقوقی

دود
مح
نا

  

 -------  √  √    √    

3 
  روز



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

 

برگزاري دوره آموزشی 
اعضا شرکت هاي تعاون 
روستایی و کشاورزي و 

  زنان ها

قانون شرکتهاي تعاونی  62ماده 
، ابالغیه شماره 1350مصوب 
 30/3/1388مورخ  11673/020

واگذاري «وزیر جهاد کشاورزي 
، ابالغیه شماره »تصدي گري

ستاد  3/10/90مورخ  9896/200
وزارت جهاد کشاورزي  44اصل 
، »واگذاري امور تصدي گري«

 4/2/90مورخ  396مصوبه شماره 
هیات مدیره سازمان تعاون 

اگذاري قرارداد و«روستایی ایران 
اجراي دوره هاي آموزشی مدیریت 

مرکز آموزش تعاون روستایی 
  »تعاونی روستایی استان

درخواست و معرفی 
متقاضیان آموزش// 

درصد  3فیش واریزي 
سهم آموزش// 

تاییدومعرفی نامه 
مدیریت تعاون 
و  روستایی استان

احراز هویت حقیقی و 
  حقوقی

دود
مح
نا

 

درصد سوده ویژه  3
  √      √  √  تعاونی ها

ران
ی ای

ستای
 رو
ون
تعا

زي 
مرک

ان 
ازم
س

  

1-2 
  روز

برگزاري دوره آموزشی 
کارکنان شرکت هاي 

تعاون روستایی و 
  کشاورزي و زنان ها

قانون شرکتهاي تعاونی  62ماده 
، ابالغیه شماره 1350مصوب 
 30/3/1388مورخ  11673/020

واگذاري «وزیر جهاد کشاورزي 
، ابالغیه شماره »تصدي گري

ستاد  3/10/90مورخ  9896/200
وزارت جهاد کشاورزي  44اصل 
، »واگذاري امور تصدي گري«

 4/2/90مورخ  396مصوبه شماره 
هیات مدیره سازمان تعاون 

قرارداد واگذاري «روستایی ایران 
اجراي دوره هاي آموزشی مدیریت 

مرکز آموزش تعاون روستایی 
  »تعاونی روستایی استان

درخواست و معرفی 
متقاضیان آموزش// 

درصد  3فیش واریزي 
سهم آموزش// 

تاییدومعرفی نامه 
مدیریت تعاون 
و  روستایی استان

احراز هویت حقیقی و 
  حقوقی

دود
مح
نا

 

درصد سوده ویژه  3
  √      √  √  تعاونی ها

1-2 
  روز

برگزاري دوره آموزشی 
ارکان شرکت هاي تعاون 
روستایی و کشاورزي و 

  زنان ها

قانون شرکتهاي تعاونی  62ماده 
، ابالغیه شماره 1350مصوب 
 30/3/1388مورخ  11673/020

واگذاري «وزیر جهاد کشاورزي 
، ابالغیه شماره »تصدي گري

ستاد  3/10/90مورخ  9896/200
وزارت جهاد کشاورزي  44اصل 
، »واگذاري امور تصدي گري«

 4/2/90مورخ  396مصوبه شماره 
هیات مدیره سازمان تعاون 

قرارداد واگذاري «تایی ایران روس
اجراي دوره هاي آموزشی مدیریت 

مرکز آموزش تعاون روستایی 
  »تعاونی روستایی استان

درخواست و معرفی 
متقاضیان آموزش// 

درصد  3فیش واریزي 
سهم آموزش// 

تاییدومعرفی نامه 
مدیریت تعاون 
و  روستایی استان

احراز هویت حقیقی و 
  حقوقی

دود
مح
نا

 

سوده ویژه درصد  3
  √      √  √  تعاونی ها

1-2 
  روز



  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    

  شناسه خدمت -2  تامین و توزیع نهاده هاي کشاورزيعنوان خدمت:  -1
  ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.) 

3 - 
ارائه 
دهنده 
خدمت

  سازمان مرکزي  تعاون روستایی ایران  نام دستگاه اجرایی:  
  وزارت جهاد کشاورزي     نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

تامین و توزیع نهاده هاي موردنیاز روستاییان و اعضاي شرکت ها/ اتحادیه هاي تعاون روستایی و   شرح خدمت
  مکانیزاسیون و ماشین آالت و ادوات کشاورزي.کشاورزي از قبیل کود، سم، بذر، 

  ) G2Cخدمت به شهروندان ( þ  نوع خدمت 
þ  خدمت به کسب و کار )G2B(   
  )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    

نوع مخاطبین
روستاییان و اعضاي شرکت ها/ اتحادیه هاي   

 تعاونی هاي روستایی و کشاورزي

  تصدي گري   þ    حمایتی   þ             حاکمیتی   þ  ماهیت خدمت 
  روستایی   þ  شهرستانی  þ  استانی þ   منطقه اي  þ  ملی     þ  سطح خدمت

  ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب وکار þ  مالیات     سالمت    آموزش     تولد       رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص       فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت     þ  نحوه آغاز خدمت
  سایر:  ...      تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

فنی تعاون روستایی شهرستان،استان و مرکز، مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی ها، گزارش بازدید 
تاییدیه صالحیت فنی از کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزي استان، اسناد مالکیت زمین یا اجاره بلند 

  مدت معتبر، آزمون آب و آزمون خاك، مدارك مسئول فنی و احراز هویت حقیقی و حقوقی
تعاون روستایی ایران، دستورالعمل اجرایی تهیه و توزیع ماشین آالت و اساسنامه سازمان مرکزي   قوانین و مقررات باالدستی

، مصوبه هیئت وزیران به شماره 27/10/89مورخ  63035/124/4/204ادوات کشاورزي به شماره 
، دستورالعمل اجرایی سموم شیمیایی به شماره 22/12/90ن مورخ 47889/ت 244535

نامه شرکت ها اتحادیه ها و تعاونی هاي روستایی و اساس 5،ماده 4/2/90مورخ  70166/124/4/204
  کشاورزي،دستورالعمل اجرایی تامین و توزیع نهاده هاي کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي

5- 
جزییات خدمت

  

خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل        نفر   میلیون نفر عضو شرکت ها/ اتحادیه هاي تعاون روستایی 5 آمار تعداد خدمت گیرندگان                 
þ  سال  

 ارایه زمان متوسط مدت
  روز 270روز// تولید و توزیع بذور :  30الی  15  خدمت:
  سال  þبار در:       ماه        فصل       یک     تواتر

  ارائه درخواست و مدارك  تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) 

  خدمت گیرندگان به
  

  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
    ندارد  ندارد
    ندارد  ندارد

. . .      

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

  

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

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از 
 آن:

   ------------------------------------- 

  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
رسانی خدمت

  þالکترونیکی  
  

þدستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    



þذکر ضرورت مراجعه حضوري  غیرالکترونیکی
  جهت احراز اصالت فرد      

  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ :نهاده ها در فصل مورد نیاز الزام سایر

دارد در دستري باشد،لذا قبل از شروع 
فصل کشت و کار در اختیار کشاورزان قرار 

  داده می شود و کشاورزان مطلع هستند.

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
þاستانی  
þشهرستانی  

در مرحله 
درخواست خدمت

  

þالکترونیکی  
    

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  خدمات به دفاتر پیشخوان:شماره قرارداد واگذاري 
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

  þ جهت احراز اصالت فرد  
þجهت احراز اصالت مدرك  
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
þاستانی  
þشهرستانی  

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه   

یا ارتباط با دیگر 
دستگاه ها )

  

þالکترونیکی  
  

  )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
  سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه 
حضوري

    

درمرحله ارائه خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þغیرالکترونیکی  
  

  
  
  

  

ذکر ضرورت مراجعه حضوري
  

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ :دریافت حواله از مراکز سایر

  خدمات کشاورزي شهرستان
  

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
þاستانی  
þشهرستانی  

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر
 

سامانه
ها  

اطالعاتی) (بانکهاي 
 در

دستگاه
  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر  

  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
(  

      þ  آمار توزیع استانی نهاده ها  سامانه نهاده هاي کشاورزي
          



          
8 -

ارتباط
 

خدمت
 با 

سایر
 

دستگاههاي دیگر
  

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر
  دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  استعالم الکترونیکی
برخط  :است، استعالم توسط

  online
  

دسته
اي 

)
Batch
(  

انجمن صنفی 
تولیدکنندگان بذور 
  اصالح شده کشاورزي

  همکاري در تعیین  --------------- 
 تعرفه و یارانه

حق عضویت 
 اعضا

    þدستگاه  
  کننده مراجعه    

انچمن تولیدکنندگان 
  زیستی-کودهاي آلی

 متغییر ارائه کود به کشاورزان  --------------- 
  دستگاه        

þکننده مراجعه  
شرکت هاي پتروشیمی 

  کشور
  
 خرید کود اوره  

  کیسه اي
350000 
 ریال

    þدستگاه  
  کننده مراجعه    

سازمان نظام مهندسی 
منابع کشاورزي و 

  طبیعی ایران
 ---------------  

اخذ خدمات مشاوره اي 
  و کلینیک هاي

گیاه پزشکی و فروشگاه  
هاي سموم و ریز مغذي 

 ها

  نظام 
 تعرفه اي

  دستگاه        
þþکننده مراجعه  

  تسهیالت بانکی  ---------------   بانک هاي عامل
 معرفی نامه

درصد  21
  کارمزد

درصد 1
تشکیل 
 پرونده

  دستگاه        
þکننده مراجعه  

صندوق حمایت از 
توسعه سرمایه گذاري 

  بخش کشاورزي
  تسهیالت بانکی  --------------- 

 معرفی نامه

درصد  8
  کارمزد

درصد 1
تشکیل 
  پرونده

 (بالعوض)

  دستگاه        
þکننده مراجعه  

  صندوق توسعه ملی
  تسهیالت  --------------- 

 اخذ سهمیه ملی
درصد  4

 کارمزد

    þدستگاه  
  کننده مراجعه    

9 - 
عناوین فرایندهاي خدمت

  
    

  تامین و توزیع کود شیمیایی یارانه اي - 1
  تامین و توزیع کودشیمیایی غیر یارانه اي - 2
  توزیع سموم و ریز مغذي ها  - 3
  تعیین سهمیه بذور اصالح شده شرکت ها/ اتحادیه ها -4
  دانه هاي روغنیتولید و تکثیر بذور  اصالح شده غالت و  -5
  تامین و توزیع بذور اصالح شده  - 6
  تامین و توزیع نهاده هاي دام و طیور و آبزیان -7
  معرفی نامه براي تجهیز و نوسازي واحدهاي خدمات مکانیزاسیون کشاورزي - 8
  معرفی نامه اخذ تسهیالت بانکی محصوالت کشاورزي - 9



  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



لیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                                                                          
  فرم شماره یک

  
  

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانونی 
  نامه) (مصوبه، بخشنامه، آیین

  
  

  مدارك مورد نیاز
  
  
بار  

اعت
ت 
مد

  

  
  

  هزینه 
  (ریال)

  
  

  متقاضی مجوز

  
  

فرآیند 
صدور 
  مجوز

  
  

مراجع 
  ناظر

  
  

زمان تقریبی 
فرآیند مجوز 
(روز/ ساعت)

قی
حقی

قی  
حقو

تی  
دول

صی  
صا
اخت

ك *  
شتر

م
  

  تامین نهاده

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون 
روستایی ایران، دستورالعمل اجرایی 
تهیه و توزیع ماشین آالت و ادوات 

کشاورزي به شماره 
مورخ  63035/124/4/204

، مصوبه هیئت وزیران 27/10/89
ن 47889/ت 244535به شماره 

، دستورالعمل 22/12/90مورخ 
اجرایی سموم شیمیایی به شماره 

مورخ  70166/124/4/204
اساسنامه شرکت ها  5،ماده 4/2/90

اتحادیه ها و تعاونی هاي روستایی 
و کشاورزي،دستورالعمل اجرایی 

تامین و توزیع نهاده هاي کشاورزي 
  وزارت جهاد کشاورزي

مصوبه شرکت/ اتحادیه 
تعاونی ها، گزارش 
بازدید فنی تعاون 

روستایی 
شهرستان،استان و 

مرکز، تاییدیه 
صالحیت فنی از 

کمیته فنی سازمان 
جهاد کشاورزي استان، 
اسناد مالکیت زمین یا 

اجاره بلند مدت 
معتبر، آزمون آب و 
آزمون خاك، مدارك 

  مسئول فنی

النه
سا

  

 ------  √  √    √    

زي
اور
کش

اد 
جه

ت 
زار
ت و

راع
ر ز
امو

ت 
اون
مع

  

30 
  روز

  توزیع نهاده

سازمان مرکزي تعاون  اساسنامه
روستایی ایران، دستورالعمل اجرایی 
تهیه و توزیع ماشین آالت و ادوات 

کشاورزي به شماره 
مورخ  63035/124/4/204

، مصوبه هیئت وزیران 27/10/89
ن 47889/ت 244535به شماره 

، دستورالعمل 22/12/90مورخ 
اجرایی سموم شیمیایی به شماره 

مورخ  70166/124/4/204
اساسنامه شرکت ها  5،ماده 4/2/90

اتحادیه ها و تعاونی هاي روستایی 
و کشاورزي،دستورالعمل اجرایی 

تامین و توزیع نهاده هاي کشاورزي 
  وزارت جهاد کشاورزي

مصوبه شرکت/ اتحادیه 
تعاونی ها، گزارش 
بازدید فنی تعاون 

روستایی 
شهرستان،استان و 

مرکز، تاییدیه 
صالحیت فنی از 

زمان کمیته فنی سا
جهاد کشاورزي استان، 
اسناد مالکیت زمین یا 

اجاره بلند مدت 
معتبر، آزمون آب و 
آزمون خاك، مدارك 

  مسئول فنی

النه
سا

  

 ------  √  √    √    

زي
اور
کش

اد 
جه

ت 
زار
ت و

راع
ر ز
امو

ت 
اون
مع

  

30 
  روز



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

  

  
 

  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    

  شناسه خدمت -2  تشکیل شرکت کشت و صنعتعنوان خدمت:  -1
  ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.) 

3- 
ارائه 
دهنده 
خدمت

  سازمان تعاون روستایی ایران  نام دستگاه اجرایی:  
  وزارت جهاد کشاورزي     نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

  مجوزي است که بر مبناي آن به افراد حقیقی و حقوقی اجازه تشکیل شرکت هاي کشت و صنعت داده می شود.    شرح خدمت
  ) G2Cخدمت به شهروندان (    þ  نوع خدمت 

 þ خدمت به کسب و کار )G2B(   
  )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    

نوع مخاطبین
 بهره برداران بخش کشاورزي.   

  تصدي گري      حاکمیتی   þ  ماهیت خدمت 
  روستایی      شهرستانیþ  استانی    þ  منطقه اي      ملی      سطح خدمت

  ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب و کارþ  مالیات     سالمت    آموزش     تولد       مرتبط با: رویداد
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص       فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت    þ  نحوه آغاز خدمت
  سایر:  ...      تشخیص دستگاه    

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون 
اجرایی روستایی ایران، دستورالعمل 

تهیه و توزیع ماشین آالت و ادوات 
کشاورزي به شماره 

مورخ  204
، مصوبه هیئت وزیران 

ن 47889/ت 
، دستورالعمل 

اجرایی سموم شیمیایی به شماره 
مورخ  204

اساسنامه شرکت ها 
هاي روستایی 
و کشاورزي،دستورالعمل اجرایی 

تامین و توزیع نهاده هاي کشاورزي 
  وزارت جهاد کشاورزي

مصوبه شرکت/ اتحادیه 
تعاونی ها، گزارش 
بازدید فنی تعاون 

روستایی 
شهرستان،استان و 

مرکز، تاییدیه 
صالحیت فنی از 

کمیته فنی سازمان 
جهاد کشاورزي استان، 
اسناد مالکیت زمین یا 

اجاره بلند مدت 
معتبر، آزمون آب و 
آزمون خاك، مدارك 

  مسئول فنی

النه
سا

  

 ------  √  √    √    

زي
اور
کش

اد 
جه

ت 
زار
ت و

راع
ر ز
امو

ت 
اون
مع

  

27
0

 
  روز

  

√    

   



مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

- 4تصویر مدارك مالکیت زمین.- 3.طرح توجیهی فنی و اقتصادي.-2درخواست کتبی متقاضی- 1
مدرك - 7سازه هاي طرح..نقشه توپوگرافی اراضی و -6نتایج آزمون خاك- 5تصویر مدارك تامین آب.

- 10تعهدنامه محضري مبنی بر عدم تغییر کاربري.- 9اصل گزارش بازدید میدانی- 8تحصیلی متقاضی.
تاییدیه نهادهاي - 12تاییدیه اجراي طرح از سوي استانداري و فرمانداري.-11تاییدیه محیط زیست.

  اساسنامه شرکت. و احراز هویت حقیقی و حقوقی- 13ذیربط.
 5/3/54قانون نقاط قطب کشاورزي مصوب  .1  مقررات باالدستیقوانین و 

 الیحه برنامه پنجم. 147سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه و ماده  35بند  .2
  .1385قانون و آیین نامه اجرایی جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي مصوب  .3

5- 
جزییات خدمت

  

  ///لغو:حسب موردمورد دوساالنه 20مورد ساالنه///تقاضاي تمدید: 1مورد ساالنه///اصالح 10:صدور مجوزآمار تعداد خدمت گیرندگان                 

  )فرهنگی متغیر است- (متناسب با میزان زمین بهره برداران و شرایط اجتماعی 
ماه///اصالح  6صدور مجوز: مشروط بر انجام مطالعات و طرح توجیهی فنی و اقتصادي مناسب حداقل   خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 1و تمدید:مشروط به ارائه گزارش  عملکرد مورد تایید مدیریت تعاون روستایی استان 
  روز 1ماه و گزارش مدیریت تعاون روستایی استان  6روز///لغو:درصورت عدم فعالیت بیش از 

  ساله                                          2یکبار براي همیشه  /// اصالح و لغو: حسب مورد /// تمدید:   صدور:  تواتر
  صدور:ارائه مدارك و درخواست،ارائه طرح توجیهی فنی،دریافت مجوز/// اصالح،تمدید و لغو: نیاز به حضور نیست.  تعداد بار مراجعه حضوري
به هزینه ارایه خدمت(ریال) 

  خدمت گیرندگان
  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
    ندارد  ندارد
    ندارد  ندارد

. . .      

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

  

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

 ----------------------------------------  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
  þالکترونیکی  

  
þ (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)اینترنتی  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت   غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
  

þالکترونیکی  
  

x    (برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þغیرالکترونیکی  

ذکر 
ضرورت 
مراجعه حضوري

  þ جهت احراز اصالت فرد  
þجهت احراز اصالت مدرك  
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
  شهرستانی   

مرحله تولید 
خدمت

(فرایند   
داخل 

دستگاه یا 
ارتباط با 
دیگر 

دستگاه ها )
  

x    الکترونیکی  
  

x    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا 
ERP(  

  سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              



þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه 
حضوري

  ارائه طرح توجیهی فنی  

درمرحله ارائه خدمت
  

x    الکترونیکی  
  

   x (برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  پیشخوان:شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر 
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ :دریافت مجوزسایر  

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
  شهرستانی   

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
سامانه
ها  

(بانکهاي اطالعاتی) 
 در

دستگاه
  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر  

  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
(  

          
          
          
          

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
دستگاههاي دیگر

  

نام سامانه هاي دستگاه   دستگاه دیگر نام
  دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  استعالم الکترونیکی
برخط  :است، استعالم توسط

  online
  

دسته
اي 

)
Batch
(  

              

 ------   فرمانداري -استانداري

درخواست مراجعه 
کننده به همراه 
 -طرح توجیهی

  تایدیه اجراي طرح 
  دستگاه      ---- 

þ          کننده مراجعه  

  محیط زیست
   ------ 

درخواست مراجعه 
کننده به همراه 
 -طرح توجیهی

  تایدیه اجراي طرح
  دستگاه      ---- 

       þکننده مراجعه  

9- 
عناوین 
فرایندهاي 
خدمت

  

  مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعتصدور -1
  تمدید مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت -2
  اصالح مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت -3



  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  مربوط واحد  الکترونیک پست  تلفن  خانوادگی نام و نام

 moradniya2012@yahoo.com  09122971689  اهللا مراد نیاشمس 
سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 

  روستایی ایران

 mahmoodsalmani1340@yahoo.com  88901014  محمود سلمانی
سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 

  روستایی ایران

 m.ghasr@agri-jahad.org  81363285  سید مهدي شفیعی قصر
  کارشناس مسئول اصالح و بهبود 
  فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

  zareei.zahra@gmail.com  09122157637  زهرا زارعی
رییس گروه تشکیالت و روش هاي سازمان 

  مرکزي تعاون روستایی ایران
  رئیس گروه شرکت هاي سهامی زراعی akbar_bakhshi46@yahoo.com  88383064  علی اکبر بخشی

 ahmad.ghaderian52@gmail.com  09121238746  احمد قادریان
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

  کارشناس اصالح و بهبود فرآیندها f.taherirad@yahoo.com  81363282  فهیمه طاهري راد

 m.mshooshtari@yahoo.com  09124630694  مهدي شوشتريمحمد 
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

 

mailto:moradniya2012@yahoo.com
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  فرم شماره یک     لیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                              

یف
رد

  

  
  

  عنوان مجوز

  
  

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانونی 
  (مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

  
  

  مدارك مورد نیاز
  
  
بار  

اعت
ت 
مد

  

  
  

  هزینه 
  (ریال)

  
  

  متقاضی مجوز

  
  

فرآیند 
صدور 
  مجوز

  
  

مراجع 
  ناظر

  
  

  زمان تقریبی 
  فرآیند مجوز 
  (روز/ ساعت)

جوز
د م
رآین
ف

  

ات
یح
وض
ت

  
  

قی
حقی

قی  
حقو

تی  
دول

صی  
صا
اخت

ك *  
شتر

م
کی  

ونی
کتر
ال

کی  
ونی
کتر
ر ال
غی

  

1  

عت
 صن
ت و
کش

ت 
شرک

یل 
شک
ت

  

دور
ص

  

 35قانون نقاط قطب کشاورزي///بند 
سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه 

الیحه برنامه  147و ماده 
پنجم///قانون و آیین نامه اجرایی 

جلوگیري از خرد شدن اراضی 
  1385کشاورزي مصوب 

درخواست کتبی متقاضی//طرح 
توجیهی فنی و 

اقتصادي//تصویر مدارك 
مالکیت زمین//تصویر مدارك 

تامین آب//نتایج آزمون 
خاك//نقشه توپوگرافی اراضی و 

سازه هاي طرح// مدرك 
تحصیلی متقاضی اصل گزارش 

بازدید میدانی//تعهدنامه 
محضري مبنی بر عدم تغییر 

کاربري// تاییدیه محیط 
زیست//تاییدیه اجراي طرح از 

سوي استانداري و 
اي فرمانداري//تاییدیه نهاده

ذیربط//اساسنامه شرکت و 
  احراز هویت حقیقی و حقوقی

اله
 س
دو

  

 ----------  √  √      √ 

ران
ی ای

ستای
 رو
ون
تعا

ي  
رکز
ن م
زما
سا

  

6 
  ماه

  

√   



اگر مراحل *
مجوز داراي 

فرآیند مشترك 
با دیگر 

دستگاه ها و 
نیازمند تبادل 

داده با آنها 
است، فرم 

 2شماره 
  نیزتکمیل شود 

  

فرم 
  شماره دو

دستگاه  عنوان  ردیف
  استعالم شونده

  نوع فرآیند

مدارك مورد 
  هزینه  مدت اعتبار  نیاز

  (ریال)

زمان انجام 
  کار

(روز/ 
  ساعت)

  فرآیند مجوز

  توضیحات
   

  موارد استعالم
  با ذکر نام **

  
  سایر
***  
  
  

غیر   الکترونیکی
  الکترونیکی

  محیط زیست  1
تایید ایجاد 
  واحد

  کشت و صنعت
مشخص   

مشخص   دائمی  نیست
  نیست

مشخص 
  مشخص نیست  نیست

  

  ** نام استعالم در توضیحات درج شود

دید
تم

  

 35قانون نقاط قطب کشاورزي///بند 
سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه 

الیحه برنامه  147و ماده 
پنجم///قانون و آیین نامه اجرایی 

جلوگیري از خرد شدن اراضی 
  1385کشاورزي مصوب 

گزارش ساالنه مدیریت تعاون 
اله  روستایی استان

 س
دو

  

روز √     √ √  ---------- 
ک 
ی

  

  

√   

الح
اص

  

 35قانون نقاط قطب کشاورزي///بند 
سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه 

الیحه برنامه  147و ماده 
پنجم///قانون و آیین نامه اجرایی 

جلوگیري از خرد شدن اراضی 
  1385کشاورزي مصوب 

گزارش ساالنه مدیریت تعاون 
اله  روستایی استان

 س
دو

  

روز √     √ √  ---------- 
ک 
ی

  

  

√   

غو
ل

  

 35قانون نقاط قطب کشاورزي///بند 
سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه 

الیحه برنامه  147و ماده 
پنجم///قانون و آیین نامه اجرایی 

جلوگیري از خرد شدن اراضی 
  1385کشاورزي مصوب 

گزارش ساالنه مدیریت تعاون 
روز  √     √ √  ----------   ---   روستایی استان

ک 
ی

  
  

√    



 *** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود



  

 

  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    

  تشکیل و انحالل  شرکت سهامی زراعیعنوان خدمت:  -1
  

  شناسه خدمت -2
  ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.) 

3- 
ارائه 
دهنده 
خدمت

  سازمان مرکزي  تعاون روستایی ایران  نام دستگاه اجرایی:  
  وزارت جهاد کشاورزي     نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

  وري داده می شود.مجوزي است که بر مبناي آن نظام سهامی زراعی به متقاضیان واحد هاي بهره برداري، به منظور یکپارچه سازي اراضی و افزایش بهره   شرح خدمت

  ) G2Cخدمت به شهروندان (    þ  نوع خدمت 
 þ خدمت به کسب و کار )G2B(   
  )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    

نوع مخاطبین
افراد حقیقی  - 1بهره برداران بخش کشاورزي :    

 4قانون و ماده  19و تبصره ماده  2مشمول ماده 
 -3قانون،  4افراد حقوقی موضوع ماده  - 2قانون،

تصویب نامه هیئت وزیران  1اشخاص حقیقی بند 
 .1390- 7/12مصوبه 

  تصدي گري      حاکمیتی   þ  ماهیت خدمت 
  روستایی      شهرستانیþ  استانی    þ  منطقه اي      ملی    þ  سطح خدمت

  ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب و کارþ  مالیات     سالمت    آموزش     تولد       رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص       فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت    þ  نحوه آغاز خدمت
  سایر:  ...      تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

نتایج  -4گزارش بازدید و ارزیابی فنی استان،  - 3معرفی نامه استان، - 2تقاضاي کتبی متقاضیان، - 1
برگ محضري واگذاري حق بهره برداري از عوامل تولید  -5مطالعات امکان سنجی توسط مشاور فنی، 

صورتجلسه ارزیابی  -7ارزیابی منابع،  صورتجلسه تعیین کمیته - 6به شرکت توسط بهره برداران، 
اساسنامه شرکت،  - 10صورتجلسه مجمع،  - 9آگهی دعوت مجمع عمومی،  - 8منابع و عوامل تولید، 

مصوبات هیئت مدیره براي نقل  - 13صورتجلسه هیئت مدیره شرکت.  -12آگهی تاسیس شرکت،  - 11
گواهی حصر وراثت. و احراز هویت  - 15، تقاضاي کتبی سهامدار براي انتقال سهام - 14و انتقال سهام، 
  حقیقی و حقوقی

هیات وزیران، قانون تجارت،قانون راجع به ضوابط مربوط به  7/12/90) ، اساسنامه شرکت هاي سهامی زراعی مصوب 3/2/52قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی(مصوب   قوانین و مقررات باالدستی
ماشین آالت و قنوات و چاه هاي آب و وسایل آبیاري واقع در حوزه عمل شرکت هاي سهامی زراعی و شرکت هاي تعاونی تولید روستایی خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و 

از  )،الیحه قانونی اصالح بعضی5/3/54)،قانون گسترش کشاورزي در قطب هاي کشاورزي(مصوب 8/8/52که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامدارن نمی باشد(مصوب 
 17)،آیین نامه اجرایی تشکیل شوراي امور شرکت هاي سهامی زراعی و تعاونی هاي تولید موضوع ماده 17/9/58موارد قانونی گسترش کشاورزي در قطب هاي کشاورزي(مصوب

شرکت هاي سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی  قانون تشکیل 8شوراي حل اختالف موضوع ماده  )، آیین نامه اجرایی28/12/91قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی(مصوب
قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی قانون گسترش  3نحوه استفاده از سود سهام وزارت جهاد کشاورزي در شرکت هاي سهامی زراعی موضوع ماده 

قانون  11)، آیین نامه اجرایی ماده 1385و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادي(مصوب )، آیین نامه اجرایی جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي 14/4/55کشاورزي(مصوب
هیئت مدیره سازمان مرکزي تعاون  26/12/92قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی(مصوب  3)،دستور العمل آیین نامه ماده 9/4/87تشکیل وزارت جهاد کشاورزي(مصوب 
)،دستورالعمل تغییر و تحول 8/9/93و ابالغ  28/8/93قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی(تایید مدیریت امور حقوقی  8مه ماده روستایی ایران)، دستور العمل آیین نا

رسان شرکت هاي مدیرعامل در شرکت هاي سهامی زراعی، دستورالعمل استخدامی شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل شرایط عضویت اعضاي هیئت مدیره:مدیرعامل و باز
فاده از عواید سهام در امی زراعی و وظایف هیئت رئیسه مجمع شرکت هاي سهامی زراعی و شیوه نامه برگزاري مجامع،دستورالعمل نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه استسه

ستورالعمل شرکت هاي تعاونی تولید اساسنامه شرکت سهامی زراعی)،د 8و  43قانون تشکیل شرکت هاي زراعی و مواد  9،10،19شرکت هاي سهامی زراعی(موضوع مواد 
استفاده از منابع آب و  متقاضی تبدیل به شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل مقررات مالی و معامالت شرکت هاي سهامی زراعی،دستورالعمل ضوابط ارزیابی تعیین ارزش حق

)،دستورالعمل سیاستگزاري،برنامه 7/12/90تصویب نامه هیئت وزیران مصوب 7الی  2 قانون و بند 2خاك و عوامل تولید در شرکت هاي سهامی زراعی(به استناد تبصره ماده 
  )17/6/93ریزي و نظارت بر وصول و مصرف اعتبارات آموزشی اتحادیه و شرکت هاي تعاونی تولید روستاییو سهامی زراعی(مصوب 

5- 
جزییات خدمت

                 فرهنگی متغیر است)-متناسب با میزان زمین بهره برداران و شرایط اجتماعیساالنه/انحالل حسب مورد(مجوز تشکیل  4آمار تعداد خدمت گیرندگان                   
  سال þخدمت گیرندگان در:       ماه        فصل       

  ماه 12تشکیل و انحالل:پس از تایید مطالعات امکان سنجی و طی مراحل قانونی حداقل   خدمت: ارایه زمان متوسط مدت
  یکبار براي همیشه                                                    þتشکیل و انحالل:   تواتر

  بار):ارائه درخواست و مدارك////دریافت مجوز تشکیل2تشکیل(  تعداد بار مراجعه حضوري
  پرداخت بصورت الکترونیک  (هاي) بانکیشماره حساب   مبلغ(مبالغ)هزینه ارایه خدمت(ریال) به 

   



  خدمت گیرندگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ندارد  ندارد
    ندارد  ندارد

. . .      

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

  

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

 -------------------------------------  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
  þالکترونیکی  

  
þ (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)اینترنتی  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت   غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
  

x    الکترونیکی  
  

x    (برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þغیرالکترونیکی  

ذکر 
ضرورت 
مراجعه حضوري

  þ جهت احراز اصالت فرد  
þجهت احراز اصالت مدرك  
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
  شهرستانی   

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه   

یا ارتباط با دیگر 
دستگاه ها )

  

x    الکترونیکی  
  

x اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP(  
  سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه 
حضوري

    

درمرحله ارائه خدمت
  

x    الکترونیکی  
  

x وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)اینترنتی (مانند  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    



þغیرالکترونیکی  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ذکر ضرورت مراجعه حضوري
  

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ  :دریافت مجوزسایر  

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
þاستانی  
  شهرستانی   

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
سامانه
ها  

(بانکهاي اطالعاتی) 
 در

دستگاه
  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر  

  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
(  

          
          
          
          

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر
 
دستگاههاي دیگر

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  
  دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  استعالم الکترونیکی
برخط  :است، استعالم توسط

  online
  

دسته
اي 

)
Batch
(  

  دستگاه               
  کننده مراجعه    

9- 
عناوین 
فرایندهاي 
خدمت

  تشکیل شرکت سهامی زراعی -1  
  انحالل شرکت سهامی زراعی -2
  ابطال شرکت سهامی زراعی -3



  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
    

  مربوط واحد  الکترونیک پست  تلفن  خانوادگی نام و نام

 moradniya2012@yahoo.com  09122971689  شمس اهللا مراد نیا
سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 

  روستایی ایران

 mahmoodsalmani1340@yahoo.com  88901014  محمود سلمانی
سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 

  روستایی ایران

 m.ghasr@agri-jahad.org  81363285  سید مهدي شفیعی قصر
  کارشناس مسئول اصالح و بهبود 
  فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

  zareei.zahra@gmail.com  09122157637  زهرا زارعی
رییس گروه تشکیالت و روش هاي سازمان 

  مرکزي تعاون روستایی ایران
  شرکت هاي سهامی زراعیرئیس گروه  akbar_bakhshi46@yahoo.com  88383064  علی اکبر بخشی

 ahmad.ghaderian52@gmail.com  09121238746  احمد قادریان
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

  بهبود فرآیندهاکارشناس اصالح و  f.taherirad@yahoo.com  81363282  فهیمه طاهري راد

 m.mshooshtari@yahoo.com  09124630694  محمد مهدي شوشتري
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

    

 

 

mailto:moradniya2012@yahoo.com
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لیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                                                                          
  فرم شماره یک

  
  

  مستندات قانونی 
  (مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

  
  

  مدارك مورد نیاز
  
  
بار  

اعت
ت 
مد

  

  
  

  هزینه 
  (ریال)

  
  

  متقاضی مجوز

  
  

فرآیند 
صدور 
  مجوز

  
  

مراجع 
  ناظر

زمان تقریبی 
فرآیند مجوز 
(روز/ ساعت)

قی
حقی

قی  
حقو

تی  
دول

صی  
صا
اخت

ك *  
شتر

م
  

قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی،اساسنامه شرکت هاي سهامی 
هیات وزیران، قانون تجارت،قانون راجع به  7/12/90زراعی مصوب 

ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آالت و 
در حوزه عمل شرکت هاي قنوات و چاه هاي آب و وسایل آبیاري واقع 

سهامی زراعی و شرکت هاي تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل 
شرکت در مالکیت سهامدارن نمی باشد،قانون گسترش کشاورزي در 
قطب هاي کشاورزي،الیحه قانونی اصالح بعضی از موارد قانونی گسترش 

امور  کشاورزي در قطب هاي کشاورزي،آیین نامه اجرایی تشکیل شوراي
قانون  17شرکت هاي سهامی زراعی و تعاونی هاي تولید موضوع ماده 

شوراي حل اختالف  تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی،آیین نامه اجرایی
قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی، آیین نامه  8موضوع ماده 

اجرایی نحوه استفاده از سود سهام وزارت جهاد کشاورزي در شرکت هاي 
قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی،  3ی موضوع ماده 

آیین نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزي،آیین نامه اجرایی جلوگیري از 
خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادي، آیین 

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي،دستور العمل  11نامه اجرایی ماده 
قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی،دستور العمل  3آیین نامه ماده 
قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی،دستورالعمل  8آیین نامه ماده 

تغییر و تحول مدیرعامل در شرکت هاي سهامی زراعی، دستورالعمل 
استخدامی شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل شرایط عضویت اعضاي 

ي سهامی زراعی و وظایف هیئت مدیره:مدیرعامل و بازرسان شرکت ها
هیئت رئیسه مجمع شرکت هاي سهامی زراعی و شیوه نامه برگزاري 
مجامع،دستورالعمل نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه استفاده از عواید 

قانون تشکیل  9،10،19سهام در شرکت هاي سهامی زراعی(موضوع مواد 
اساسنامه شرکت سهامی  8و  43شرکت هاي زراعی و مواد 

ی)،دستورالعمل شرکت هاي تعاونی تولید متقاضی تبدیل به شرکت 
سهامی زراعی،دستورالعمل مقررات مالی و معامالت شرکت هاي سهامی 
زراعی،دستورالعمل ضوابط ارزیابی تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب 
و خاك و عوامل تولید در شرکت هاي سهامی زراعی(به استناد تبصره 

تصویب نامه هیئت وزیران  7الی  2بند  قانون و
)،دستورالعمل سیاستگزاري،برنامه ریزي و نظارت بر 90

وصول و مصرف اعتبارات آموزشی اتحادیه و شرکت هاي تعاونی تولید 
  روستایی و سهامی زراعی

گزارش  -3معرفی نامه استان، -2تقاضاي کتبی متقاضیان، -1
نتایج مطالعات امکان سنجی  - 4 بازدید و ارزیابی فنی استان،

برگ محضري واگذاري حق بهره برداري  -5توسط مشاور فنی، 
صورتجلسه  -6از عوامل تولید به شرکت توسط بهره برداران، 

صورتجلسه ارزیابی منابع و  -7تعیین کمیته ارزیابی منابع، 
صورتجلسه  -9آگهی دعوت مجمع عمومی،  -8عوامل تولید، 

آگهی تاسیس شرکت،  -11مه شرکت، اساسنا -10مجمع، 
مصوبات هیئت  -13صورتجلسه هیئت مدیره شرکت.  -12

تقاضاي کتبی سهامدار  - 14مدیره براي نقل و انتقال سهام، 
گواهی حصر وراثت. و احراز هویت  -15براي انتقال سهام، 

  حقیقی و حقوقی

دود
مح
نا

  

 ------  √  √    √    

ران
ی ای

ستای
 رو
ون
تعا

ي  
رکز
ن م
زما
سا

  

قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی،اساسنامه شرکت هاي سهامی 
هیات وزیران، قانون تجارت،قانون راجع به  7/12/90زراعی مصوب 

ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آالت و 
قنوات و چاه هاي آب و وسایل آبیاري واقع در حوزه عمل شرکت هاي 
سهامی زراعی و شرکت هاي تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل 
شرکت در مالکیت سهامدارن نمی باشد،قانون گسترش کشاورزي در 
قطب هاي کشاورزي،الیحه قانونی اصالح بعضی از موارد قانونی گسترش 
کشاورزي در قطب هاي کشاورزي،آیین نامه اجرایی تشکیل شوراي امور 

قانون  17زراعی و تعاونی هاي تولید موضوع ماده شرکت هاي سهامی 
شوراي حل اختالف  تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی،آیین نامه اجرایی

قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی، آیین نامه  8موضوع ماده 
اجرایی نحوه استفاده از سود سهام وزارت جهاد کشاورزي در شرکت هاي 

تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی، قانون  3سهامی زراعی موضوع ماده 
آیین نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزي،آیین نامه اجرایی جلوگیري از 
خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادي، آیین 

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي،دستور العمل  11نامه اجرایی ماده 
سهامی زراعی،دستور العمل قانون تشکیل شرکت هاي  3آیین نامه ماده 
قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی،دستورالعمل  8آیین نامه ماده 

تغییر و تحول مدیرعامل در شرکت هاي سهامی زراعی، دستورالعمل 
استخدامی شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل شرایط عضویت اعضاي 
 هیئت مدیره:مدیرعامل و بازرسان شرکت هاي سهامی زراعی و وظایف
هیئت رئیسه مجمع شرکت هاي سهامی زراعی و شیوه نامه برگزاري 
مجامع،دستورالعمل نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه استفاده از عواید 

قانون تشکیل  9،10،19سهام در شرکت هاي سهامی زراعی(موضوع مواد 
اساسنامه شرکت سهامی  8و  43شرکت هاي زراعی و مواد 
ي تعاونی تولید متقاضی تبدیل به شرکت زراعی)،دستورالعمل شرکت ها

سهامی زراعی،دستورالعمل مقررات مالی و معامالت شرکت هاي سهامی 
زراعی،دستورالعمل ضوابط ارزیابی تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب 
و خاك و عوامل تولید در شرکت هاي سهامی زراعی(به استناد تبصره 

مه هیئت وزیران تصویب نا 7الی  2قانون و بند 
)،دستورالعمل سیاستگزاري،برنامه ریزي و نظارت بر 90

وصول و مصرف اعتبارات آموزشی اتحادیه و شرکت هاي تعاونی تولید 
  روستایی و سهامی زراعی

  تقاضاي کتبی متقاضیان

دود
مح
نا

  

 ------  √  √    √    

ران
ی ای

ستای
 رو
ون
تعا

ي  
رکز
ن م
زما
سا

  



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

 

  
  
  
  

  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    

تعاونی تولید تشکیل و انحالل اتحادیه هاي شهرستانی/ استانی شرکت هاي عنوان خدمت:  -1
  روستایی در بخش کشاورزي

  

  شناسه خدمت -2
  ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.) 

3 - 
ارائه 
دهنده خدمت

  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران  نام دستگاه اجرایی:  

  وزارت جهاد کشاورزي     نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

افزایش کمی و  مجوزي است که به منظور اصالح ساختار نظام بهره برداري کشاورزي، ارتقاي بهره وري عوامل تولید، تخصیص و بهره برداري بهینه از منابع،  شرح خدمت
و ارتقاي توان کیفی تولید و فراوري محصوالت کشاورزي و صنایع تبدیلی و تکمیلی، تحقق کشاورزي پایدار، حفظ محیط زیست، بهبود وضعیت معیشتی 

  اقتصادي و بازاریابی و توسعه تجارت کشاورزي به شرکت هاي تعاونی تولید روستایی متقاضی داده می شود.

  ) G2Cخدمت به شهروندان (      نوع خدمت 
 þ خدمت به کسب و کار )G2B(   
  )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    

نوع مخاطبین
روستایی در بخش شرکت هاي تعاونی تولید     

 کشاورزي

  تصدي گري      حاکمیتی   þ  ماهیت خدمت 
  روستایی      شهرستانیþ  استانیþ  منطقه اي      ملی      سطح خدمت

  ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب و کارþ  مالیات     سالمت    آموزش     تولد       رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص       فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت    þ  نحوه آغاز خدمت
  سایر:  ...      تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

درخواست کتبی عضویت هیات مدیره شرکت هاي تعاونی به انضمام ارسال اطالعات و مدارك : تعداد اعضا، میزان  شهرستانی: اتحادیه
 سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات شرکت هاي تعاونی مذکور، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان احراز هویت حقوقی

درخواست کتبی عضویت هیات مدیره اتحادیه هاي شهرستانی به انضمام ارسال اطالعات و مدارك : تعداد اعضا، میزان  اتحادیه استانی:
  سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات ا تحادیه شهرستانی، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقوقی

  )4/3/1354و  9/4/1352و اصالحیه هاي بعدي ( مصوب  16/3/1350تعاونی مصوب  قانون شرکت هاي  قوانین و مقررات باالدستی

5- 
جزییات خدمت

  

حسب مورد// تاکنون انحالل اتحادیه شهرستان و استان:مورد ساالنه و  1 تشکیل اتحادیه شهرستانی و استانی:آمار تعداد خدمت گیرندگان                 
  شهرستانی اتحادیه 38اتحادیه استانی و  26

  روز 30 تشکیل و انحالل اتحادیه هاي استانی:روز               30 تشکیل و انحالل اتحادیه هاي شهرستانی:  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت
  یکبار براي همیشه                                               þ  تواتر

  بار) 2درخواست///دریافت مجوز(ارائه مدارك و   تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به 

  خدمت گیرندگان
  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
    ندارد  ندارد
    ندارد  ندارد

. . .      

6- 
نحوه 
دسترسی 
به خدمت

  ----------------------------------- همه یا بخشی از آنآدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن   
www.----------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

   



  ارتباطی خدمترسانه   نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
  þالکترونیکی  

  
þ(برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت   غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
  

x    الکترونیکی  
  

x  (برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

  þ جهت احراز اصالت فرد  
þجهت احراز اصالت مدرك  
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
þاستانی  
þشهرستانی  

مرحله تولید خدمت
  

(فرایند 
داخل دستگاه 

یا ارتباط با دیگر 
دستگاه ها )

  

x    الکترونیکی  
  

x اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP(  
  سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه 
حضوري

    

درمرحله ارائه خدمت
  

x الکترونیکی  
  

x (برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:شماره قرارداد 
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ :دریافت مجوزسایر  

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
þاستانی  
þشهرستانی  

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
سامانه
ها  

(بانکهاي اطالعاتی) 
 در

دستگاه
  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر  

  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
(  

          
          
          
          

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  استعالم الکترونیکیمبلغ فیلدهاي نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگرار-8



(درصورت  موردتبادل  دیگر
پرداخت 
 هزینه)

برخط
  online

  
دسته

اي 
)

Batch
  :است، استعالم توسط  )

اداره ثبت اسناد و امالك 
  دستگاه      x  x  ------   ------  ------   شهرستان و استان

  کننده مراجعه    

 ------   بانک عامل شهرستان و استان
  اتحادیه شهرستانی
 اتحادیه استانی

حداقل 
میلیون 20

تومان 
افتتاح 
 حساب

  دستگاه        
þ کننده مراجعه  

9- 
عناوین 

فرایندهاي خدمت
  

  

  تشکیل اتحادیه شهرستانی شرکت هاي تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزي -1
  انحالل اتحادیه شهرستانی شرکت هاي تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزي -2
  تشکیل اتحادیه استانی شرکت هاي تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزي -3
  انحالل اتحادیه استانی شرکت هاي تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزي -4



  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مربوط واحد  الکترونیک پست  تلفن  خانوادگی نام و نام

 moradniya2012@yahoo.com  09122971689  شمس اهللا مراد نیا
سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 

  روستایی ایران

 mahmoodsalmani1340@yahoo.com  88901014  محمود سلمانی
سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 

  روستایی ایران

 m.ghasr@agri-jahad.org  81363285  سید مهدي شفیعی قصر
  کارشناس مسئول اصالح و بهبود

  فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

  zareei.zahra@gmail.com  09122157637  زهرا زارعی
رییس گروه تشکیالت و روش هاي سازمان 

  مرکزي تعاون روستایی ایران

 ahmad.ghaderian52@gmail.com  09121238746  احمد قادریان
گروه تشکیالت و روش هاي  کارشناس

  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

 nahid.jalali@yahoo.com  88383066  ناهید جاللی
کارشناس مسئول گروه برنامه ریزي و توسعه 

  شرکت هاي تعاونی تولید
  کارشناس اصالح و بهبود فرآیندها f.taherirad@yahoo.com  81363282  فهیمه طاهري راد

 m.mshooshtari@yahoo.com  09124630694  شوشتريمحمد مهدي 
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
    سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

  

 

mailto:moradniya2012@yahoo.com
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mailto:m.ghasr@agri-jahad.org
mailto:zareei.zahra@gmail.com
mailto:hmad.ghaderian52@gmail.com
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  ماره یکلیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم ش                                                       
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  عنوان مجوز

  
  

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانونی 
  نامه) (مصوبه، بخشنامه، آیین

  
  

  مدارك مورد نیاز
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  متقاضی مجوز
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صدور 
  مجوز
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  ناظر

  
  

  زمان تقریبی 
  فرآیند مجوز 
  (روز/ ساعت)

جوز
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شکی
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ش 
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ستا
رو

نی  
ستا
هر
 ش
یل
شک
ت

  

قانون شرکت هاي تعاونی مصوب 
  و اصالحیه هاي بعدي 16/3/1350

  )4/3/1354و  9/4/1352( مصوب  

اتحادیه 
درخواست شهرستانی:

کتبی عضویت هیات 
مدیره شرکت هاي 

تعاونی به انضمام ارسال 
اطالعات و مدارك : 
تعداد اعضا، میزان 
سرمایه و عملیات و 
شعاع حوزه عملیات 
شرکت هاي تعاونی 
مذکور، معرفی نامه 

مدیریت تعاون روستایی 
استان احراز هویت 

  حقوقی
دود
مح
نا

  

 ------    √    √    

ران
ی ای

ستای
 رو
ون
 تعا
زي
مرک

ان 
ازم
س

  

30 
  روز

  

√    



نی
ستا
ل ا
شکی

ت
  

قانون شرکت هاي تعاونی مصوب 
  و اصالحیه هاي بعدي  16/3/1350

  )4/3/1354و  9/4/1352( مصوب 

 اتحادیه استانی:
درخواست کتبی عضویت 

هیات مدیره اتحادیه 
هاي شهرستانی به 

انضمام ارسال اطالعات و 
مدارك : تعداد اعضا، 

میزان سرمایه و عملیات 
و شعاع حوزه عملیات ا 

تحادیه شهرستانی، 
معرفی نامه مدیریت 

تعاون روستایی استان و 
  احراز هویت حقوقی

دود
مح
نا

  

 ------    √    √    30 
  روز

  

√    

ا
نی
ستا
هر
 ش
الل
نح

  

قانون شرکت هاي تعاونی مصوب 
  و اصالحیه هاي بعدي 16/3/1350

  )4/3/1354و  9/4/1352( مصوب  

 اتحادیه شهرستانی:
درخواست کتبی عضویت 
هیات مدیره شرکت هاي 
تعاونی به انضمام ارسال 

اطالعات و مدارك : 
تعداد اعضا، میزان 
سرمایه و عملیات و 
شعاع حوزه عملیات 
شرکت هاي تعاونی 
مذکور، معرفی نامه 

مدیریت تعاون روستایی 
استان احراز هویت 

  حقوقی

دود
مح
نا

  

ون     √    √    ------ 
 تعا
زي
مرک

ان 
ازم
س

ران
ی ای

ستای
رو

  

30 
  روز

  

√    



 اگر*
مراحل 
مجوز 
داراي 
فرآیند 

مشترك 
با دیگر 

دستگاه ها 
و نیازمند 

تبادل داده 
با آنها 

  نیزتکمیل شود  2است، فرم شماره 

  

  

  

  

  

  

  

نی
ستا
ل ا
حال
ان

  

قانون شرکت هاي تعاونی مصوب 
  و اصالحیه هاي بعدي  16/3/1350

  )4/3/1354و  9/4/1352( مصوب 

 اتحادیه استانی:
درخواست کتبی عضویت 

هیات مدیره اتحادیه 
هاي شهرستانی به 

انضمام ارسال اطالعات و 
مدارك : تعداد اعضا، 

میزان سرمایه و عملیات 
و شعاع حوزه عملیات ا 

تحادیه شهرستانی، 
معرفی نامه مدیریت 

تعاون روستایی استان و 
  احراز هویت حقوقی

دود
مح
نا

  

 ------    √    √    30 
  روز

  

√    



  

  فرم شماره دو

عنوان دستگاه استعالم   ردیف
  شونده

  نوع فرآیند

مدارك مورد 
  هزینه  مدت اعتبار  نیاز

  (ریال)

زمان انجام 
  کار

(روز/ 
  ساعت)

  فرآیند مجوز

  توضیحات
   

موارد 
  استعالم
با ذکر 
  نام **

  
  سایر
***  
  
  

غیر   الکترونیکی
  الکترونیکی

اداره ثبت اسناد و امالك   1
  شهرستان و استان

اخذ 
شماره 
  ثبت

--  

معرفی نامه 
مدیریت تعاون 

روستایی 
شهرستان و 
  استان

  --  √               روز 30  -----   نامحدود

بانک عامل شهرستان و   2
  استان

افتتاح 
  --  حساب

معرفی نامه 
مدیریت تعاون 

روستایی 
شهرستان و 
  استان

  نامحدود
حداقل 

میلیون 20
  تومان

  --  √              روز 2

  ** نام استعالم در توضیحات درج شود

 *** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود



  

 

  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    

 کشاورزي محصوالت فروش و خرید ساماندهیعنوان خدمت:  -1
  )باغی و زراعی دامی، محصوالت توافقی و تضمینی خرید(

  شناسه خدمت -2
  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.)( این فیلد توسط  

3 - 
ارائه 
دهنده خدمت

  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران  نام دستگاه اجرایی:  
  وزارت جهاد کشاورزي     نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

بین سازمان مرکزي تعاون خرید ، عرضه و فروش محصوالت کشاورزي به صورت تضمینی، توافقی و حمایتی   شرح خدمت
  روستایی ایران و زیرمجموعه هاي آن با اتحادیه هاي شرکت هاي تعاونی روستایی و کشاورزي و بخش خصوصی

  ) G2Cخدمت به شهروندان (   þ  نوع خدمت 
 þ خدمت به کسب و کار )G2B(   
þ )خدمت به دیگردستگاه هاي دولتیG2G(  

نوع مخاطبین
تعاونی هاي روستایی و شرکت ها/ اتحادیه هاي     

بخش خصوصی فعال در خرید و فروش  ،کشاورزي
محصوالت کشاورزي و بخش خصوصی و دستگاه هاي 

 نظارتی

  تصدي گري   þ  حمایتی   þحاکمیتی                  þ  ماهیت خدمت 
  روستایی  þ  شهرستانیþ  استانی   þ  منطقه اي   þ  ملی   þ  سطح خدمت

  ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب و کارþ  مالیات     سالمت    آموزش     تولد       رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص þ  فرارسیدن زمانی مشخصþتقاضاي گیرنده خدمت    þ  نحوه آغاز خدمت
þسایر:  ...      تشخیص دستگاه  

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه محصول 
تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار نقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و فروش توسط 

  خریدار، ضمانت نامه بانکی توسط خریدار غیر نقدي و احراز هویت حقیقی و حقوقی
 1368قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب  .4  قوانین و مقررات باالدستی

 ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور .5
 ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي  .6
ابالغیه هاي ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه  .7

 ریزي کشور 
 اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران 12و  11، 10، 9بند  .8
  ي تعاونی هاي روستایی و کشاورزي.اساسنامه هاي شرکت ها/ اتحادیه ها .9

5- 
جزییات خدمت

خدمت گیرندگان در:     ماه       میلیون نفر عضو شرکت ها/ اتحادیه هاي تعاون روستایی و بخش خصوصی 5آمار تعداد خدمت گیرندگان                   
  سال  þفصل     

  و فروش روز براي خرید 270روز الی  5  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت
  سال þدر:       ماه        فصل         یک بار براي هر محصول  تواتر

  ارائه مدارك و تقاضا//ارائه محصول تولیدي به مراکز خرید//تحویل محصول فروخته شده به خریداران  تعداد بار مراجعه حضوري
  پرداخت بصورت الکترونیک  (هاي) بانکیشماره حساب   مبلغ(مبالغ)هزینه ارایه خدمت(ریال) به 



براي خدمات تضمینی و   خدمت گیرندگان
  حمایتی 

ابالغیه هاي ساالنه هزینه هاي  -1
تبعی خرید و فروش محصوالت 
کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه 

  ریزي کشور
ابالغیه هاي ساالنه خرید  - 2

تضمینی محصوالت کشاورزي 
 وزارت جهاد کشاورزي 

  بسته به نوع محصوالت

بانک  -2163928002033
  کشاورزي

þ  
6- 

نحوه دسترسی به خدمت
  

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

 سامانه مجازي خرید و فروش محصوالت کشاورزي نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
  الکترونیکی      

  
þ(برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
þ                    پست الکترونیکþ ارسال پستی  
þ          تلفن گویا یا مرکز تماسþ پیام کوتاه  
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ  :نصب بنر در شبکهسایر  

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
þشهرستانی  

در مرحله درخواست خدمت
  

þالکترونیکی  
  

þ(برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þغیرالکترونیکی  

ذکر 
ضرورت 
مراجعه حضوري

  þ جهت احراز اصالت فرد  
þجهت احراز اصالت مدرك  
þنبود زیرساخت ارتباطی مناسب  
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
þشهرستانی  

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه   

یا ارتباط با دیگر 
دستگاه ها )

  

  الکترونیکی    
  

  )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
  سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه 
حضوري

  

  ارائه محصول تولیدي به مراکز خرید
  به خریدار تحویل محصول فروخته شده

درمرحله ارائه خدمت
  

þالکترونیکی  
  

þ(برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان: شماره قرارداد
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
þ : (باذکرنحوه دسترسی)دریافت وجهسایر  



þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
þشهرستانی  

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر
 

سامانه
ها  

اطالعاتی) (بانکهاي 
 در

دستگاه
  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر  

  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
(  

          
          

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
دستگاههاي دیگر

  

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر
  دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  استعالم الکترونیکی
برخط  :است، استعالم توسط

  online
  

دسته
اي 

)
Batch
(  

  تسهیالت کشاورزي  بانک عامل(کشاورزي)
واریز وجه و 

دریافت 
 تسهیالت

درصد  1
تسهیال

ت براي 
تشکیل 
 پرونده

þ  þ  þ  þ   دستگاه  
  þ کننده مراجعه  

  دستگاه              
  کننده مراجعه    

9- 
عناوین 
فرایندهاي 
خدمت

  

  خرید و فروش تضمینی محصوالت کشاورزي- 1 
  خرید و فروش توافقی محصوالت کشاورزي- 2 
  خرید و فروش حمایتی محصوالت کشاورزي- 3 

  معرفی جهت اخذ تسهیالت بانکی خرید توافقی محصوالت کشاورزي-4



  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  
  

  
  
  

    

  مربوط واحد  الکترونیک پست  تلفن  خانوادگی نام و نام

 moradniya2012@yahoo.com  09122971689  شمس اهللا مراد نیا
سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 

  روستایی ایران

 mahmoodsalmani1340@yahoo.com  88901014  محمود سلمانی
سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 

  روستایی ایران

 m.ghasr@agri-jahad.org  81363285  سید مهدي شفیعی قصر
  کارشناس مسئول اصالح و بهبود 

  و تحول اداريفرآیند ها مرکز نوسازي 

  zareei.zahra@gmail.com  09122157637  زهرا زارعی
رییس گروه تشکیالت و روش هاي سازمان 

  مرکزي تعاون روستایی ایران
       صیفی

 ahmad.ghaderian52@gmail.com  09121238746  احمد قادریان
و روش هاي کارشناس گروه تشکیالت 

  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران
  کارشناس اصالح و بهبود فرآیندها f.taherirad@yahoo.com  81363282  فهیمه طاهري راد

 m.mshooshtari@yahoo.com  09124630694  محمد مهدي شوشتري
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

mailto:moradniya2012@yahoo.com
mailto:mahmoodsalmani1340@yahoo.com
mailto:m.ghasr@agri-jahad.org
mailto:zareei.zahra@gmail.com
mailto:hmad.ghaderian52@gmail.com
mailto:f.taherirad@yahoo.com
mailto:m.mshooshtari@yahoo.com


  ماره یکلیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم ش                                                       

یف
رد

  

  
  

عنوان 
  مجوز

  
  

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانونی 
  (مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

  
  

  مدارك مورد نیاز
  
  
بار  

اعت
ت 
مد

  

  
  

  هزینه 
  (ریال)

  
  

  متقاضی مجوز

  
  

فرآیند 
صدور 
  مجوز

  
  

مراجع 
  ناظر

  
  

  زمان تقریبی 
  فرآیند مجوز 
  (روز/ ساعت)

جوز
د م
رآین
ف

  

ات
یح
وض
ت

  
  

قی
حقی

قی  
حقو

تی  
دول

صی  
صا
اخت

ك *  
شتر

م
کی  

ونی
کتر
ال

کی  
ونی
کتر
ر ال
غی

  

1  

زي
اور
کش

ت 
وال
حص
ش م

فرو
د و 
خری

انه 
سام

  

خرید و فروش تضمینی محصوالت 
  کشاورزي

قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب 
//ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت 1368

کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
محصوالت کشور//ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی 

کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي //ابالغیه هاي 
ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت 
کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون  12و  11، 10، 9//بند 
روستایی ایران//اساسنامه هاي شرکت ها/ اتحادیه 

  زي.هاي تعاونی هاي روستایی و کشاور

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزي 
شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه 

محصول تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار 
نقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و 
فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی 
توسط خریدار غیر نقدي و احراز هویت 

  حقیقی و حقوقی

النه
سا

  

بس
  ته 
  به

 
ول
حص

م
  

√  √    √    

ران
ی ای

ستای
 رو
ون
تعا

زي 
مرک

ان 
ازم
س

  

5 
  √  روز

  

  

خرید و فروش توافقی محصوالت   2
  کشاورزي

قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب 
//ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت 1368

کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
تضمینی محصوالت کشور//ابالغیه هاي ساالنه خرید 

کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي //ابالغیه هاي 
ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت 
کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون  12و  11، 10، 9//بند 
روستایی ایران//اساسنامه هاي شرکت ها/ اتحادیه 

  و کشاورزي.هاي تعاونی هاي روستایی 

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزي 
شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه 

محصول تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار 
نقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و 
فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی 
توسط خریدار غیر نقدي و احراز هویت 

  حقیقی و حقوقی
سا

ته   النه
بس

  
  به

 
ول
حص

م
  

√  √    √    

5 
  √  روز

  

  



اگر *
مراحل 
مجوز 
داراي 
فرآیند 

مشترك 
با دیگر 

دستگاه ها 
و نیازمند 

تبادل داده 
  نیزتکمیل شود 2با آنها است، فرم شماره 

  فرم شماره دو

عنوان دستگاه استعالم   ردیف
  شونده

  نوع فرآیند

مدارك مورد 
  هزینه  مدت اعتبار  نیاز

  (ریال)

زمان انجام 
  کار

(روز/ 
  ساعت)

  مجوزفرآیند 

  توضیحات
   

موارد 
  استعالم

با ذکر نام 
**  

  
  سایر
***  
  
  

غیر   الکترونیکی
  الکترونیکی

    تسهیالت  بانک عامل (کشاورزي)  1
معرفی نامه و 
سایر مدارك 
  مورد نیاز

یک درصد   سال 1
    √           √  روز 270  تشکیل پرونده

  ** نام استعالم در توضیحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

خرید و فروش حمایتی محصوالت 
  کشاورزي

قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب 
//ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت 1368

کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
کشور//ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت 

وزارت جهاد کشاورزي //ابالغیه هاي کشاورزي 
ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت 
کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون  12و  11، 10، 9//بند 
روستایی ایران//اساسنامه هاي شرکت ها/ اتحادیه 

  هاي تعاونی هاي روستایی و کشاورزي.

شاورز (مدیریت جهاد کشاورزي معرفی نامه ک
شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه 

محصول تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار 
نقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و 
فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی 
توسط خریدار غیر نقدي و احراز هویت 

  حقیقی و حقوقی

النه
سا

ته   
بس

  
  به

 
ول
حص

م
  

√  √    √    

5 
  √  روز

  

  

معرفی جهت اخذ تسهیالت بانکی 
  خرید توافقی محصوالت کشاورزي

قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب 
//ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت 1368

کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
کشور//ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت 

جهاد کشاورزي //ابالغیه هاي کشاورزي وزارت 
ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت 
کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون  12و  11، 10، 9//بند 
روستایی ایران//اساسنامه هاي شرکت ها/ اتحادیه 

  هاي تعاونی هاي روستایی و کشاورزي.

(مدیریت جهاد کشاورزي معرفی نامه کشاورز 
شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه 

محصول تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار 
نقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و 
فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی 
توسط خریدار غیر نقدي و احراز هویت 

  حقیقی و حقوقی

النه
سا

ته   
بس

  
  به

 
ول
حص

م
  

√  √    √    27
0

 
  روز

√  

  

  



  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    

استانداردسازي مشاغل شناسایی، طبقه بندي و عنوان خدمت:  -1
 کشاورزي

  

  شناسه خدمت -2
  ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.) 

3 - 
ارائه 
دهنده خدمت

  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران  نام دستگاه اجرایی:  
  وزارت جهاد کشاورزي     نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

منظور شناسایی،طبقه بندي،استاندارد سازي مشاغل بخش کشاورزي و جهت شناسایی شاغلین و به   شرح خدمت
بهره برداران بخش کشاورزي،سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران مبادرت به این امر می نماید تا 

  نظام هاي صنفی کشاورزي بتوانند پروانه فعالیت مذکور را صادر نمایند.
  ) G2Cخدمت به شهروندان (      نوع خدمت 

  )G2B( خدمت به کسب و کار     
þ خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی و نظام

  صنفی کارهاي کشاورزي

نوع مخاطبین
دستگاه هاي دولتی (معاونتهاي تخصصی) نظام صنفی کارهاي    

 کشاورزي

  تصدي گري     حاکمیتی   þ  ماهیت خدمت 
  روستایی     شهري      استانی     منطقه اي      ملی    þ  سطح خدمت

  ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب و کارþ  مالیات     سالمت    آموزش     تولد       رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص þ  فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت    þ  نحوه آغاز خدمت
þسایر:  ...      تشخیص دستگاه  

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

درخواست تقاضاي مشاغل کشاورزي از نظام هاي صنفی،سازمان ها و معاونت هاي تخصصی وزارت 
  جهاد کشاورزي

و  4اساسنامه نظام صنفی کشاورزي.////بند  6ماده  25و  13فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي//// بند  3دستورالعمل اجرایی ماده   قوانین و مقررات باالدستی
آیین نامه نظام صنفی  22ماده  "د" آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي./////بند 14ماده  "ج"اساسنامه نظام صنفی کشاورزي./////بند  10ماده  2

آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي ////اساسنامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان/////دستوالعمل صدور، کارهاي کشاورزي. ////
  /کتاب طبقه بندي و کدگذاري فعالیت هاي اقتصادي ایرانتمدید و ابطال پروانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي/////

5- 
جزییات خدمت

  

  سال شناسایی و استاندارد سازي شده است. 5شغل در طی  250 آمار تعداد خدمت گیرندگان                 
  روز 10  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

  یکبار براي همیشه                                             þ  تواتر
  ------------------   تعداد بار مراجعه حضوري

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
  خدمت گیرندگان

  

  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
    ندارد  ندارد
    ندارد  ندارد

. . .      

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

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

 ----------------------------------------  بخشی از آن:نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا 
  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
رسانی خدمت

  þالکترونیکی  
  

þ(برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

      

   

      



ذکر ضرورت   غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت   غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ   :نامه درخواستسایر  

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
þشهرستانی  

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه   

یا ارتباط با دیگر 
دستگاه ها )

  

  الکترونیکی    
  

  )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
  سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              

þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه 
حضوري

  

  تشکیل جلسه و کارگروه

درمرحله ارائه خدمت
  

þالکترونیکی  
  

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
þ :(باذکرنحوه دسترسی)اتوماسیون اداريسایر  

  غیرالکترونیکی    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ذکر ضرورت مراجعه حضوري
  

  جهت احراز اصالت فرد    
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر
 

سامانه
ها  

اطالعاتی) (بانکهاي 
 در

دستگاه
  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر  

  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
(  

معاونت ها و سازمان هاي تخصصی وزارت جهاد 
        احراز///عنوان و کد شغلی و شرح وظایفشرایط   کشاورزي حسب مورد

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  استعالم الکترونیکیمبلغ فیلدهاي نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگرار-8



(درصورت  موردتبادل  دیگر
پرداخت 
 هزینه)

برخط
  online

  
دسته

اي 
)

Batch
  :است، استعالم توسط  )

  دستگاهþ      ------   تقاضاي عنوان شغلی --------------   نظام صنفی کارهاي کشاورزي
  کننده مراجعه    

9- 
عناوین 
فرایندهاي 
خدمت

  شناسایی مشاغل کشاورزي -1  
  طبقه بندي و کد گذاري مشاغل کشاورزي -2
  استاندارد سازي مشاغل کشاورزي -3



  ارتباطی فرایندهاي خدمتنمودار  -10
  
  

  

    

  مربوط واحد  الکترونیک پست  تلفن  خانوادگی نام و نام

 moradniya2012@yahoo.com  09122971689  شمس اهللا مراد نیا
سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 

  روستایی ایران

 mahmoodsalmani1340@yahoo.com  88901014  محمود سلمانی
سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 

  روستایی ایران

 m.ghasr@agri-jahad.org  81363285  سید مهدي شفیعی قصر
  کارشناس مسئول اصالح و بهبود 
  فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

  zareei.zahra@gmail.com  09122157637  زهرا زارعی
رییس گروه تشکیالت و روش هاي سازمان 

  تعاون روستایی ایرانمرکزي 
  معاون دفتر امور تشکل هاي کشاورزي adib47@yahoo.com  88383067  مرتضی ادیب

 ahmad.ghaderian52@gmail.com  09121238746  احمد قادریان
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 

  ایرانسازمان مرکزي تعاون روستایی 
  کارشناس اصالح و بهبود فرآیندها f.taherirad@yahoo.com  81363282  فهیمه طاهري راد

 m.mshooshtari@yahoo.com  09124630694  محمد مهدي شوشتري
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

  

mailto:moradniya2012@yahoo.com
mailto:mahmoodsalmani1340@yahoo.com
mailto:m.ghasr@agri-jahad.org
mailto:zareei.zahra@gmail.com
mailto:adib47@yahoo.com
mailto:hmad.ghaderian52@gmail.com
mailto:f.taherirad@yahoo.com
mailto:m.mshooshtari@yahoo.com


لیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                                                                          
  فرم شماره یک

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانونی 
  نامه)(مصوبه، بخشنامه، آیین 

  
  

  مدارك مورد نیاز
  
  
بار  

اعت
ت 
مد

  

  
  

  هزینه 
  (ریال)

  
  

  متقاضی مجوز

  
  

فرآیند 
صدور 
  مجوز

  
  

مراجع 
  ناظر

زمان تقریبی 
فرآیند مجوز 
(روز/ ساعت)

قی
حقی

قی  
حقو

ی   
ولت
د

تی
دول
غیر
و

صی  
صا
اخت

ك *  
شتر

م
  

شناسایی مشاغل 
  کشاورزي

فصل دوم  3دستورالعمل اجرایی ماده 
آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي 

 6ماده  25و  13کشاورزي// بند 
 4اساسنامه نظام صنفی کشاورزي.//بند 

اساسنامه نظام صنفی  10ماده  2و 
آیین نامه  14ماده  "ج"کشاورزي.//بند 

 نظام صنفی کارهاي کشاورزي.//بند
صنفی آیین نامه نظام  22ماده  "د"

آیین نامه نظام کارهاي کشاورزي. //
صنفی کارهاي کشاورزي 

//اساسنامه نظام صنفی کارهاي 
کشاورزي شهرستان///دستوالعمل 
صدور، تمدید و ابطال پروانه نظام 
صنفی کارهاي کشاورزي//کتاب 
طبقه بندي و کدگذاري فعالیت 

  هاي اقتصادي ایران

درخواست تقاضاي مشاغل 
ي کشاورزي از نظام ها

صنفی،سازمان ها و معاونت 
هاي تخصصی وزارت جهاد 

  کشاورزي

دود
مح

نا 
  

 ------      √    √  

زي
اور
کش

اي 
اره
ی ک
صنف

ام 
 نظ
ن و
یرا
ی ا
ستای
 رو
ون
تعا

زي 
مرک

ان 
ازم
س

  

10 
  روز

طبقه بندي و کد 
گذاري مشاغل 
  کشاورزي

فصل  3دستورالعمل اجرایی ماده 
دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی 

 25و  13کارهاي کشاورزي// بند 
اساسنامه نظام صنفی  6ماده 

 10ماده  2و  4کشاورزي.//بند 
اساسنامه نظام صنفی 

آیین  14ماده  "ج"کشاورزي///بند 
نامه نظام صنفی کارهاي 

آیین  22ماده  "د"کشاورزي.///بند 
نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي. 

//آیین نامه نظام صنفی کارهاي 
کشاورزي //اساسنامه نظام صنفی 

کارهاي کشاورزي 
شهرستان///دستوالعمل صدور، 

تمدید و ابطال پروانه نظام صنفی 
کارهاي کشاورزي///کتاب طبقه 
بندي و کدگذاري فعالیت هاي 

  راناقتصادي ای

درخواست تقاضاي مشاغل 
کشاورزي از نظام هاي 

صنفی،سازمان ها و معاونت 
هاي تخصصی وزارت جهاد 

  کشاورزي

دود
مح

نا 
  

 ------      √    √  10 
  روز



نیزتکمیل  2ر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترك با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره اگ*
  شود 

  

  

  

  

  

  بسمه تعالی
  1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    

صدور صالحیت فنی تشکیل سازمان هاي عنوان خدمت:  -1
 )NGOغیردولتی(

  

  شناسه خدمت -2
  ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.) 

3 - 
ارائه 
دهنده 
خدمت

  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران  نام دستگاه اجرایی:  
  کشاورزيوزارت جهاد      نام دستگاه مادر:

4- 
مشخصات خدمت

  

)پس از ثبت اولیه در NGOمجوزي است به منظور ایجاد و تشکیل سازمان هاي غیر دولتی کشاورزي(  شرح خدمت
سایت وزارت کشور توسط هیات موسس نیازمند اخذ استعالم و صالحیت فنی و تخصصی از سازمان 

  .کشاورزي می باشد مرکزي تعاون روستایی ایران  و معاونت هاي تخصصی وزارت جهاد
  ) G2Cخدمت به شهروندان (     نوع خدمت 

þخدمت به کسب و کار )G2B(   
þ)خدمت به دیگردستگاه هاي دولتیG2G(  

نوع مخاطبین
 بهره برداران و عموم مردم  

  تصدي گري      حاکمیتی   þ  ماهیت خدمت 
  روستایی     شهرستانیþ  استانی    þ  منطقه اي      ملی    þ  سطح خدمت

فصل  3دستورالعمل اجرایی ماده 
دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی 

 25و  13کارهاي کشاورزي// بند 
اساسنامه نظام صنفی 

 10ماده  
اساسنامه نظام صنفی 

آیین  14ماده 
نامه نظام صنفی کارهاي 

آیین  22ماده 
نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي. 
///آیین نامه نظام صنفی کارهاي 

کشاورزي ///اساسنامه نظام صنفی 
کارهاي کشاورزي 

شهرستان///دستوالعمل صدور، 
تمدید و ابطال پروانه نظام صنفی 
کارهاي کشاورزي///کتاب طبقه 
بندي و کدگذاري فعالیت هاي 

  اقتصادي ایران

ست تقاضاي مشاغل درخوا
کشاورزي از نظام هاي 

صنفی،سازمان ها و معاونت 
هاي تخصصی وزارت جهاد 

  کشاورزي

دود
مح

نا 
  

 ------      √    √  10 
  روز

  

√    

      

   



  ثبت مالکیت     تامین اجتماعی      کسب و کارþ  مالیات     سالمت    آموزش     تولد       رویداد مرتبط با:
  سایر    وفات    هامدارك و گواهینامه     بازنشستگی     ازدواج     بیمه     تاسیسات شهري     

  رخداد رویدادي مشخص       فرارسیدن زمانی مشخص   تقاضاي گیرنده خدمت    þ  نحوه آغاز خدمت
  سایر:  ...      تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
  خدمت

تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه وزارت کشور، استانداري و فرمانداري حسب مورد)، مدرك تحصیلی، گواهی عدم سو پیشینه و گواهی 
  عدم اعتیاد استعالم از واحد تخصصی وزارت جهاد کشاورزي

اساسنامه نظام صنفی  ///دستورالعمل ایجاد تشکل کشاورزان خبره///اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزي کشور ///اساسنامه سازمان  قوانین و مقررات باالدستی
آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان ///هیئت دولت 17/5/86آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي مصوب ///بخش کشاورزي 

  8/5/84هاي مردم نهاد مصوب هیئت دولت مورخ 

5- 
جزییات خدمت

  

  سال 4مورد طی  25 آمار تعداد خدمت گیرندگان                 
 ارایه زمان متوسط مدت

  روز 45  خدمت:
  یکبار براي همیشه                                            þ  تواتر

  نامه درخواست صدور صالحیت فنی و تخصصی از وزارت کشور  تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) 

  به خدمت گیرندگان
  

  پرداخت بصورت الکترونیک  شماره حساب (هاي) بانکی  مبلغ(مبالغ)
    ندارد  ندارد
    ندارد  ندارد

. . .      

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

  

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

صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از  نام سامانه مربوط به خدمت در
 آن:

 ---------------------------------------- 

  رسانه ارتباطی خدمت  نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت
  þالکترونیکی  

  
þ(برنامه کاربردي) اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه  
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت   غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
  سایر:    

  مراجعه به دستگاه:
  ملی   
  استانی   
  شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þغیرالکترونیکی  

ذکر 
ضرورت 
مراجعه حضوري

  جهت احراز اصالت فرد      
  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ   :نامهسایر  

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
þشهرستانی  

خدمت
(فرایند   
داخل 

دستگاه 
یا 

ارتباط 
با دیگر 

  الکترونیکی    
  

  )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
  سایر (باذکرنحوه دسترسی)پست الکترونیک                              



þذکر ضرورت   غیرالکترونیکی
مراجعه 
حضوري

  

جهاد کشاورزي و تشکیل کارگروه با سازمان ها و معاونت هاي تخصصی وزارت 
  جلسه براي احراز صالحیت فنی و تخصصی

درمرحله ارائه خدمت
  

  الکترونیکی    
  

  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
  پست الکترونیک                         ارسال پستی    
  تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
  دفاتر پیشخوان     

  شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
  عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

þغیرالکترونیکی  
  
  
  
  

ذکر ضرورت مراجعه حضوري
  جهت احراز اصالت فرد      

  جهت احراز اصالت مدرك   
  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
þ   :نامهسایر  

  مراجعه به دستگاه:
þملی  
þاستانی  
þشهرستانی  

7 - 
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
سامانه

ها  
 در(بانکهاي اطالعاتی) 

دستگاه
  

  فیلدهاي موردتبادل  نام سامانه هاي دیگر
  
  

استعالم   استعالم الکترونیکی
غیر 

  الکترونیکی

برخط
  online

  

دسته
اي 

)
Batch
(  

معاونت ها و سازمان هاي تخصصی وزارت 
        صالحیت فنی و تخصصی  جهاد کشاورزي حسب مورد

8-
ارتباط

 
خدمت

 با 
سایر

 
دستگاههاي دیگر

نام سامانه هاي دستگاه   نام دستگاه دیگر  
  دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزینه)

 غیرالکترونیکی استعالم اگر  الکترونیکیاستعالم 
برخط  :است، استعالم توسط

  online
  

دسته
اي 

)
Batch
(  

  دستگاهþ      ---  نامه درخواست --------------   وزارت کشور
  کننده مراجعه    

 --------------   استان داري
نامه درخواست سطح 

  دستگاهþ      ---  استانی
  کننده مراجعه    

 --------------   فرمان داري
نامه درخواست سطح 

  دستگاهþ      ---  شهرستانی
  کننده مراجعه    

9- 
عناوین 
فرایندهاي 
خدمت

  1-   
2-   
3-  



  نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    

  مربوط واحد  الکترونیک پست  تلفن  خانوادگی نام و نام

 moradniya2012@yahoo.com  09122971689  شمس اهللا مراد نیا
سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 

  روستایی ایران

 mahmoodsalmani1340@yahoo.com  88901014  محمود سلمانی
سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 

  روستایی ایران

 m.ghasr@agri-jahad.org  81363285  سید مهدي شفیعی قصر
  کارشناس مسئول اصالح و بهبود 
  فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

  zareei.zahra@gmail.com  09122157637  زهرا زارعی
رییس گروه تشکیالت و روش هاي سازمان 

  مرکزي تعاون روستایی ایران
  امور تشکل هاي کشاورزيمعاون دفتر  adib47@yahoo.com  88383067  مرتضی ادیب

 ahmad.ghaderian52@gmail.com  09121238746  احمد قادریان
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

  بهبود فرآیندهاکارشناس اصالح و  f.taherirad@yahoo.com  81363282  فهیمه طاهري راد

 m.mshooshtari@yahoo.com  09124630694  محمد مهدي شوشتري
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

  

 

mailto:moradniya2012@yahoo.com
mailto:mahmoodsalmani1340@yahoo.com
mailto:m.ghasr@agri-jahad.org
mailto:zareei.zahra@gmail.com
mailto:adib47@yahoo.com
mailto:hmad.ghaderian52@gmail.com
mailto:f.taherirad@yahoo.com
mailto:m.mshooshtari@yahoo.com


لیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                                                                          
  فرم شماره یک

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نوع مجوز

  
  

  مستندات قانونی 
  نامه) (مصوبه، بخشنامه، آیین

  
  

  مدارك مورد نیاز
  
  
بار  

اعت
ت 
مد

  

  
  

  هزینه 
  (ریال)

  
  

  متقاضی مجوز

  
  

فرآیند 
صدور 
  مجوز

  
  

مراجع 
  ناظر

زمان تقریبی 
فرآیند مجوز 
(روز/ ساعت)

قی
حقی

قی  
حقو

تی  
دول

صی  
صا
اخت

ك *  
شتر

م
  

صدور صالحیت فنی 
تشکیل سازمان هاي 

  )NGOغیردولتی(

 ///اساسنامه سازمان
اساسنامه مجمع ملی خبرگان 

کشاورزي 
دستورالعمل ایجاد ///کشور
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کشاورزي صنفی کارهاي 

هیئت  17/5/86مصوب 
آئین نامه اجرایی ///دولت
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مردم نهاد مصوب هیئت دولت 

  8/5/84مورخ 
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  1395 و 1394تعاون روستایی در دوره ارزیابی سال  سازمان وضعیت عملکرد کلی 
 

 

   

 

   وضعیت شاخص هاي عمومی عملکرد مدیریت تعاون روستایی در دوره ارزیابی 
   خودارزیابی کارشناسی نهایی

  سال امتیازسقف  امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز  درصد تحقق 
63 625,96 1000,00 63 625,96 1000,00 72 719,86 1000,00 1394  
59 588,79 1000,00 59 588,79 1000,00   1000,00 1395  

 

 

  
 

 

   تعاون روستایی در دوره ارزیابی  سازمانوضعیت شاخص هاي اختصاصی عملکرد  
   خودارزیابی کارشناسی نهایی

  سال سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق امتیازسقف  امتیاز درصد تحقق
98 981,43 1000,00 98 981,43 1000,00 100 999,34 1000,00 1394  
98 981,43 1000,00 97,7 997 1000,00   1000,00 1395  

 

 

  
 
 

 

   تعاون روستایی در دوره ارزیابی  سازمانوضعیت عملکرد نهایی 
   خودارزیابی کارشناسی نهایی

  سال سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق سقف امتیاز امتیاز درصد تحقق

80 1607,39 2000,00 80 1607,39 
 

2000,00 86 1719,20 2000,00 1394  

79,29 1585,79 2000,00 79,29 1585,79 
 

2000,00   2000,00 1395  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1395 سال اجرایی دستگاه عملیاتی برنامه مصوب اقدامات اهم و اهداف
 دولت ساختار و نقش کمیته -1

 شماره مصوبه موضوع(اداري نظام اصالح راه نقشه پنجم و سوم اول، هاي برنامه اجراي براي کمیته این
 مدیریت قانون از برگرفته آن، با مرتبط موضوعات و )اداري عالی شوراي 1393/1/20مورخ  561/93/206

  .شود می تشکیل ذیربط، مقررات و قوانین سایر و کشوري خدمات
  مدیریتی هاي فناوري و ساختار کمیته وظایف اهم -2
 اصالح جامع برنامه و اداري نظام اصالح راه نقشه با منطبق دستگاه، اداري نظام اصالح جامع برنامه تهیه  - 1

 یازدهم دولت اداري نظام
 ها فعالیت و وظایف انجام شیوه در بازنگري و دستگاه خدمات ارائه و اداره براي نوین مدیریتی مدل راحیط - 2

 دستگاه اصلی هاي ماموریت تحقق راستاي در
  فعاالن سایر به دستگاه واگذاري قابل واحدهاي و ها فعالیت وظایف، واحدها، شناسایی - 3
 خصوصی ، مدیریت واگذاري ، شراکت مشارکت، سپاري، برون مانند واگذاري مشارکت، هاي شیوه تعیین - 4

 دستگاه هاي فعالیت و وظایف انجام براي خدمات خرید و سازي
 واحدهاي از کدام هر سهم ، ها فعالیت و خدمات عناوین شامل ها تصدي واگذاري عملیاتی برنامه تهیه - 5

 آن نظایر و مقررات ها، واگذاري شیوه بندي، زمان کمی، اهداف ها، اولویت استانی، و وابسته
 دستگاه اصلی هاي ماموریت با مرتبط غیردولتی بخش از حمایت و سازي توانمند براي اجرایی برنامه تهیه  - 6

 مالی هاي کمک و تسهیالت اعطاي آموزش، :نظیر
 و بخشها سایر به دستگاه عملیاتی واحدهاي و ها تصدي و ها فعالیت واگذاري بر نظارت و استقرار راهبري - 7

 منابع و ها ساخت زیر تدارك
 زدایی تمرکز و اختیار تفویض جهت شهرستانی و استانی سطوح به واگذاري قابل اختیارات و وظایف تعیین - 8
 گیري تصمیم مجامع سایر و ها کارگروه ها، کمیته ها، کمیسیون شوراها، ساماندهی و بررسی  - 9

 درآمد و مشترکین خدمات پشتیبانی و مالی( :معاونتها توسط دستگاه خدمات کیفی استانداردهاي اجراي -10
  )برداري بهره

  ها فعالیت و خدمات شده تمام قیمت تعیین  -11
 بندي زمان ها، اولویت ها، روش ، اهداف ؛ شامل رقابتی فضاي در خدمات انجام براي عملیاتی برنامه تهیه -12

 مصوب استانداردهاي و شدهتمام  قیمت براساس
 رضایت و خدمات ارایه زمان و قیمت کمیت، ، کیفیت ابعاد از خدمات عملکرد مدیریت نظام طراحی  -13

 شده تعیین استانداردهاي و دستگاه عملکرد مدیریت جامع نظام چارچوبدر گیرندگان خدمت
 گیري، تصمیم هاي نظام پیشنهادات، نظام :مانند پشتیبان مدیریتی هاي مدل استقرار راهبري و طراحی -14

 هاي نظام اهداف، کنترل پروژه، کنترل مالی، و اداري انضباط و نظم توسعه هاي نظام دانش، مدیریت
 حقوقی هاي نظام هاي زیرساخت )... و خدمت ،خرید پیمانکاري سازي، خصوصی سپاري، برون(شراکت

 این تصمیمات تمامی- آن اجراي و استقرار و اداري فضاهاي و ها ساختمان تجهیزات، استانداردسازي -15
 آن به کمیسیون طرف از که خاص مواردي مگر برسد مدیریت توسعه کمیسیون تصویب به باید کمیته
  )پنجم و سوم ، اول برنامه(باشد می پیوست مرتبط هاي شاخص .باشد شده تفویض



  ترکیب اعضا کمیته هاي ارزیابی عملکرد

می
مو
ي ع
صها
شاخ

  

  آقاي مسعود آرامیده  محوربرنامه مهندسی نقش وساختار دولت

  اکرم ابهري  وهوشمندسازي اداريمحور دولت الکترونیک 

  مرضیه حبیبی  محور برنامه مدیریت نیروي انسانی

  مسعود آرامیده  محور برنامه خدمات عمومی در فضاي رقابتی

  علینقی سیمیاري  محور صیانت از حقوق مردم وسالمت اداري

  علینقی سیمیاري  محور استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

  محمدحسن ابراهیم پور  ارزیابی عملکردشاخصهاي اختصاصی   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  سازمان تعاون روستائی  )اداري هوشمندسازي و الکترونیک دولت توسعه( عملیاتی برنامه-2
  هدف اصلی برنامه -1-2

 سطح افزایش و کل اداره به رجوع ارباب تردد میزان کاهش راستاي در حضوري غیر صورت به دستگاه خدمات ارائه
  آنان رضایت

  
  اداري هوشمندسازي و الکترونیک دولت توسعه برنامه ، عملکرد ارزیابی عمومی شاخصهاي جدول

 اداري هوشمندسازي و الکترونیک دولت توسعه برنامه ، عملکرد ارزیابی عمومی شاخصهاي - 1
 الکترونیکی غیر و الکترونیکی از اعم خدمات تمامی الکترونیکی رسانی اطالع  - 2
 ) اطالعات دریافت و فرمها ارائه ( دولتی خدمات کردن الکترونیکی  - 3
 ) شهروندان به الکترونیکی خدمات ارائه ( دولتی خدمات کردن الکترونیکی  - 4
 دولتی حسابهاي به الکترونیکی پرداختهاي شدن فراگیر  - 5
 الکترونیکی استعالمات انجام و اطالعاتی هاي بانک گذاري اشتراك هب - 6
 اداري خدمات هاي مجتمع و پیشخوان دفاتر در ارائه قابل خدمات توسعه  - 7
 دستگاه ) سایت وب ( تارنما سازي استاندارد  - 8
 دستگاه در )ستاد سامانه ( دولت الکترونیکی تدارکات سامانه کارگیري به  - 9

 اطالعات فناوري حوزه در دولت کارکنان آموزش  -10
 اداري فضاي اطالعات سامانه در اداري فضاهاي اطالعات ساماندهی و ثبت  -11
 عمل مورد مشترك و اختصاصی فرایندهاي اصالح  -12

  
  
  الکترونیکی غیر و الکترونیکی از اعم خدمات تمامی الکترونیکی رسانی اطالع-2-2

 : شاخص موجود وضعیت
 8022 سال در کمی لحاظ از ) خدمات تمامی رسانی اطالع ( شاخص موجود وضعیت
  توضی استان تحقق متوسط توسط تحقق درصد شده کسب امتیاز شاخص امتیاز ردیف

  
  
  
  
  
 


