سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :

 -1عنوان خدمت :تشخیص عوامل خسارتزای گیاهی

نام واحد سازمانی  :مدیریت حفظ نباتات
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

تشخیص عامل ایجادکننده ی خسارت درگیاهان واراِئه ی روش مناسب درمان وکنترل عامل به منظور تعیین زمان مناسبب
سمپاشی برعلیه آفات وبیماریهای مهم منطقه جهت جلوگیری از مصرف بی رویه ی سموم.

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت
سطح خدمت

 حاکمیتی
 ملی

 -4مشخصات خدمت

 تولد
رویداد مرتبط با

نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم
برای انجام خدمت

قوانین و مقررات
باالدستی
آمار تعداد
خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

 -5جزییات خدمت

تواتر

 آموزش

 تأسیسات شهری

نوع مخاطبین

 -3ارائه
دهنده خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود) .

باغداران-کشاورزان-گلخانه داران

 تصدی گری
 منطقه ای

 سالمت مالیات

ازدواج

 بیمه

 استانی

 شهری

 کسب و کار

 تامین اجتماعی

 بازنشستگی

 مدارک و
گواهینامه ها

 تقاضای گیرنده خدمت

 فرارسیدن زمانی مشخص

 تشخیص دستگاه

 سایر...... :

 روستایی
 ثبت مالکیت
 وفات

 سایر

 رخداد رویدادی مشخص

ارایه ی نمونه ی گیاه خسارت دیده

قوانین ومقررات وآیین نامه های اجرایی ودستورالعمل های فنی وبخشنامه های سازمان حفظ نباتات کشور

بیش از 100

مورد در  :ماه

 فصل  سال

بسته به نوع عوامل خسارتزای گیاهی ومحصول هدف از یک الی ده روز متغیر است.
 یکبار برای همیشه

1-3

بار در :

 ماه

 فصل

 سال

تعداد بار مراجعه حضوری  1یا 2
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت
(ریال)
به خدمت گیرندگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیکی

-

-



-

-



-

-



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 :

 غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

غیرالکترونیکی

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها )

 الکترونیکی

 مراجعه به دستگاه :
 ملی

 استانی
 شهرستانی
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

 سایر:
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان :
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
ذکر ضرورت
مراجعه حضوری  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی
 سایر:
 شهرستانی
 اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 پست الکترونیک
جهت تشخیص صحیح عوامل خسارتزای گیاهی الزم می باشد.

غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

درمرحله ارائه خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

در مرحله درخواست خدمت

 الکترونیکی






اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

پست الکترونیک

تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نوع ارائه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

 سایر:

مراجعه به دستگاه :
 ملی

 استانی
 شهرستانی

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

اطالعاتی) دردستگاه

مبلغ (درصورت

پرداخت هزینه )

 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -3بازدیداز باغات وگلخانه ها جهت جمع آوری نمونه آفت وبیماری توسط کارشناس
 -4نمونه برداری از آفت یابیماری
 --5تشخیص آفت یابیماری
 -6نصب تله های فرمونی و نوری
 -7تعیین تراکم و آماربرداری
 -8تعیین زمان و نحوه کنترل
 -9ارایه ی توصیه ی فنی وراهکار مناسب
 -10تهیه و توزیع اطالعیه های پیش آگاهی







اگراستعالم غیرالکترونیکی است

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

برخط

 -3ارجاع درخواست به کارشناس مرتبط











 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -1ارایه درخواست فرد متقاضی به مرکز جهادکشاورزی و مدیریت های جهاد کشاورزی

-2ارجاع درخواست به مدیریت حفظ نباتات استان







دستهای

دستگاه دیگر

الکترونیکی

استعالم
الکترونیکی

()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های

فیلدهای موردتبادل

online

نام سامانه های دیگر

دستهای

فیلدهای موردتبادل

()Batch

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر

استعالم توسط :

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به مرکز جهاد کشاورزی

ارجاع درخواست به مدیریت ححفظ نباتات استان

ارجاع درخواست به کارشناس مربوطه

نمونه برداری از آفت یابیماری

تشخیص آفت یابیماری

نصب تله فرمونی ونوری

تعیین تراکم وآماربرداری

تعیین زمان ونحوه ی کنترل

ارایه توصیه ی فنی وراهکار مناسب

تهیه وتوزیع اطالعیه های پیش آگاهی

پایان

نام و نام خانوادگی مسئول واحد :پریسا هوشیار

تلفن :
38215550

پست الکترونیک :

امضا :

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :

 -1عنوان خدمت :صدور گواهی بهداشت محصوالت زراعی وباغی
( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود) .

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی  :مدیریت حفظ نباتات
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

درخواست متقاضی جهت بازرسی محموله و صدرو گواهی بهداشبت نبباتی  ،بازدیبد از محمولبه صادراتی،درصبورت تائیبد
متقاضی وسالمت محموله صادراتی ثبت درخواست متقاضی در سامانه ودر نهایت صدور گواهی بهداشت نباتی.
 خدمت به شهروندان ()G2C

نوع مخاطبین

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت

 حاکمیتی

سطح خدمت

 ملی

 -4مشخصات خدمت

 تولد

 منطقه ای
 آموزش

س
المت


بیمه

 تأسیسات شهری
 تقاضای گیرنده خدمت

مدارک الزم
برای انجام خدمت

قوانین و مقررات
باالدستی

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد

 تشخیص دستگاه

بازرگانان و تاجران محصوالت کشاورزی

 تصدی گری

رویداد مرتبط با

نحوه آغاز خدمت

صادر کنندگان محصوالت کشاورزی

 مالیات
 ازدواج

 شهری

 استانی

 تامین اجتماعی

 کسب و کار

 بازنشستگی

 فرارسیدن زمانی مشخص

 مدارک و
گواهینامه ها
 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

 -1کارت ملی و ارائه کپی آن توسط صادر کنندگان.
 -2کارت بازرگانی و ارائه کپی کارت توسط صادر کنندگان.

قوانین ودستورالعمهای اجرایی سازمان حفظ نباتات کشور.

 500مورد در  :ماه

 فصل  سال

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

تواتر

 3ساعت
یکبار برای صدور هر گواهی بهداشت

 ماه

 فصل

 سال

 روستایی
 ثبت مالکیت
 وفات

 سایر

تعداد بار مراجعه حضوری  1یا  2بار
مبلغ (مبالغ)

پرداخت بصورت الکترونیکی

شماره حساب (های) بانکی

هزینه ارایه خدمت



(ریال)



به خدمت گیرندگان


آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www. http://pms.ppo.ir

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

مراحل خدمت

نوع ارائه

سامانه جامع پایش عوامل خسارت زای گیاهی

رسانه ارتباطی خدمت
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

در مرحله درخواست خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

 پست الکترونیک



ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 جهت احراز اصالت فرد

 مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک

 ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس

 پیام کوتاه

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

 جهت احراز اصالت فرد
ذکر
غیرالکترونیکی

ضرورت

 جهت احراز اصالت مدرک

مراجعه

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی

مرحله تولید خدمت

دیگر دستگاه ها )

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با

حضوری
 الکترونیکی

 الکترونیکی

 ملی

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

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک

 ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس

 پیام کوتاه

 دفاتر پیشخوان

درمرحله ارائه خدمت

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی

اطالعاتی) دردستگاه

برخط

online

دستهای

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر
الکترونیکی



















-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

مبلغ (درصورت پرداخت

هزینه )
برخط

نام دستگاه دیگر
دستگاه دیگر

استعالم توسط :

online
دستهای

فیلدهای موردتبادل

الکترونیکی

اگراستعالم غیرالکترونیکی است

()Batch

نام سامانه های

استعالم





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 - 1مراجعه متقاضی گواهی بهداشت نباتی به مرکز قرنطینه حفظ نباتات.

 -2درخواست تقاضای بازرسی محموله کشاورزی صادراتی جهت صدور گواهی بهداشت نباتی.
 -3بازدید از محموله کشاورزی صادراتی.
 -4در صورت تائید وسالمت محموله صادراتی ثبت درخواست متقاضی در سامانه جامع عوامل خسارتزای گیاهی.

 -9عناوین فرایندهای خدمت

-5صدور گواهی بهداشت نباتی.

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

مراجعه متقاضی گواهی بهداشت نباتی به مرکز قرنطینه حفظ نباتات

بررسی در خواست و مدارک

آیا مدارک کامل است ؟

خیر

بلی
ارسال درخواست و مدارک به کارشناس قرنطینه

تقاضای بازرسی محموله
خیر
عدم مشاهده آلودگی
بلی
تائید محموله مورد بازرسی

پلمپ کردن محموله
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
صدور گواهی بهداشت نباتی

ارایۀ گواهی بهداشت نباتی به متقاضی

پایان

پست الکترونیک :
تلفن :
Gilani.Fatima359@gmail.com

نام و نام خانوادگی مسئول واحد  :فاطمه گیالنی
38245729

امضا :

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت  :کنترل بیولوژیک

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود) .

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی  :مدیریت حفظ نباتات
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

رها سازی عومل بیولوژیک برای کنترل آفات.
 خدمت به شهروندان ()G2C

نوع مخاطبین

نوع خدمت

کشاورزان وباغداران سطح استان

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

ماهیت خدمت

 حاکمیتی

سطح خدمت

 ملی

 -4مشخصات خدمت

 تولد

 تصدی گری
 منطقه ای

 آموزش


 سالمت
مالیات

ازدواج

 بازنشستگی

رویداد مرتبط با
 تأسیسات شهری

 بیمه

 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

 استانی
 کسب و کار

 تشخیص دستگاه

 فرارسیدن زمانی مشخص

 شهری
 تامین اجتماعی
 مدارک و
گواهینامه ها
 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

پیش آگاهی و ردیابی عوامل خسارت زای گیاهی در مزرعه.
برای انجام خدمت

باالدستی

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد

سازمان حفظ نباتات کشور.

بیش از  1000مورد در   :ماه

 فصل  سال

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

تواتر

 105روز
 یکبار برای همیشه

 1الی  3بار در :

 ماه

 فصل

 ثبت مالکیت

 وفات

مدارک الزم

قوانین و مقررات

 روستایی

 سال

 سایر

تعداد بار مراجعه حضوری
مبلغ (مبالغ)

پرداخت بصورت الکترونیکی

شماره حساب (های) بانکی

هزینه ارایه خدمت



(ریال)



به خدمت گیرندگان


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 :
مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

در مرحله درخواست خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

 پست الکترونیک



ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 جهت احراز اصالت فرد

 مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک

 ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس

 پیام کوتاه

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

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی

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

غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

تحویل عوامل بیولوژیک

حضوری

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک

 ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس

 پیام کوتاه

 دفاتر پیشخوان

درمرحله ارائه خدمت

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

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مرحله تولید خدمت

دیگر دستگاه ها )

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با

 سایر:
 الکترونیکی

 شهرستانی

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی

-8ارتباط

خدمت با

سایر

اطالعاتی) دردستگاه
ی دیگر

مبلغ

(درصورت

پرداخت

هزینه )

دستگاهها

online

برخط
نام دستگاه دیگر

نام سامانه های

فیلدهای موردتبادل

استعالم
الکترونیکی

دستهای

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر
الکترونیکی



















اگراستعالم غیرالکترونیکی است

 -1نظارت بر تولید عوامل بیواوژیک در انسکتاریوم
 -2انجام آزمایشات کنترل کیفی در آزمایشگاه حفظ نباتات استان
 -3تایید نهایی عوامل مفید توسط کارشناس مربوطه
 -4انتقال عوامل مفید به مزارع هدف
 -5نظارت برتوزیع عوامل مفید توسط کارشناسان شهرستان

 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -6نظارت عالیه بر نحوه کاربرد عوامل بیولوژیک توسط کارشناس استانی
 -7نمونه برداری از محصول تولیدی
 -8کنترل کیفی محصول تولیدی

برخط

online
دستهای

()Batch

دستگاه دیگر

استعالم توسط :





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

نظارت بر تولید عوامل بیواوژیک در انسکتاریوم

انجام آزمایشات کنترل کیفی در آزمایشگاه حفظ نباتات استان

تایید نهایی عوامل مفید توسط کارشناس مربوطه

انتقال عوامل مفید به مزارع هدف

نظارت برتوزیع عوامل مفید توسط کارشناسان شهرستان

نظارت عالیه بر نحوه کاربرد عوامل بیولوژیک توسط کارشناس استانی

نمونه برداری از محصول تولیدی

کنترل کیفی محصول تولیدی

پایان

تلفن :

پست الکترونیک :

38215550

Samadpour72@yahoo.com

نام و نام خانوادگی مسئول واحد  :سید محمود صمدپور

امضا :

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت  :کارشناسی مبارزه با جوندگان مضر صحرایی و ملخ

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود) .

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی  :مدیریت حفظ نباتات
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

مبارزه با جوندگان مضر صحرایی و ملخ های مضر

نوع خدمت

نوع مخاطبین

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

 حاکمیتی

سطح خدمت

 ملی

 -4مشخصات خدمت

 تولد

 تصدی گری
 منطقه ای

 آموزش


 سالمت
مالیات

ازدواج

 بازنشستگی

 بیمه

 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم
برای انجام خدمت

قوانین و مقررات
باالدستی

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد

 استانی
 کسب و کار

رویداد مرتبط با
 تأسیسات شهری

کشاورزان و باغداران

 تشخیص دستگاه

 فرارسیدن زمانی مشخص

 شهری
 تامین اجتماعی
 مدارک و

تواتر

 ثبت مالکیت

 وفات

گواهینامه ها

 سایر

 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

اسناد توزیع سموم الزم در بین مدیریت شهرستانها و مراکز خدمات کشاورزی و بازدید از نحوه پروب برداری و مبارزه از
مناطق آلوده به جوندگان .

قوانین و دستور العملهای اجرایی سازمان حفظ نباتات کشور

بیش از  5000مورد در  :ماه

 فصل  سال

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

 روستایی

 1الی  7روز بسته به نوع محصول و مسافت و نحوه اجرای عملیات متفاوت است.
 یکبار برای همیشه

 1الی  3بار در :

 ماه

 فصل

 سال

تعداد بار مراجعه حضوری  1الی  2بار
مبلغ (مبالغ)

پرداخت بصورت الکترونیکی

شماره حساب (های) بانکی

هزینه ارایه خدمت



(ریال)



به خدمت گیرندگان


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 :
مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

در مرحله درخواست خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

 پست الکترونیک



ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 جهت احراز اصالت فرد

 مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک

 ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس

 پیام کوتاه

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

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی

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

غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 -1تهیه سم و طعمه مسموم
 -2انجام عملیات پروب برداری
 -3توزیع سم و طعمه مسموم بین کشاورزان

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک

 ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس

 پیام کوتاه

 دفاتر پیشخوان

درمرحله ارائه خدمت

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

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مرحله تولید خدمت

دیگر دستگاه ها )

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با

 سایر:
 الکترونیکی

 شهرستانی

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی

-8ارتباط

خدمت با

سایر

اطالعاتی) دردستگاه
ی دیگر

مبلغ

(درصورت

پرداخت

هزینه )

دستگاهها

online

برخط
نام دستگاه دیگر

نام سامانه های

فیلدهای موردتبادل

استعالم
الکترونیکی

دستهای

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر
الکترونیکی



















اگراستعالم غیرالکترونیکی است

 -1مراجعه ارباب رجوع به مراکز و مدیریت های جهاد کشاورزی
-2بازدید کارشناس شهرستانی از مزارع و باغات
-3انجام عملیات پروب برداری
 -4تعیین نوع جونده یا ملخ
-5تعیین تراکم آفت

 -9عناوین فرایندهای خدمت

-6توزیع سم
-7تهیه طعمه مسموم
-8نظارت بر انجام عملیات مبارزه

برخط

online
دستهای

()Batch

دستگاه دیگر

استعالم توسط :





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

مراجعه ارباب رجوع به مرکز خدمات یا ممدیریت مدیریت
شهرستان
بازدید کارشناس شهرستانی از مزارع و یا باغ

انجام عملیات پروب برداری از محل

تعیین نوع جونده یا ملخ

تعیین تراکم آفت

آماده انجام عملیات مبارزه

توزیع سم و طعمه مسموم از طریق استان

نظارت بر توزیع سم و طعمه در سطح مزرعه توسط کارشناس استانی

آیا عملیات کامل است ؟
خیر
بلی
بازدید دو تا چهاروز بعد جهت نتیجه کار

نوشتن گزارش نتیجه کار

پایان

تلفن :
نام و نام خانوادگی مسئول واحد  :محمد رضا مصدقی

پست الکترونیک :
امضا :

38216537

