سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

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

 -1عنوان خدمت  :توزیع نهاده های دامی

نام واحد سازمانی  :معاونت بهبود تولیدات دامی
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

توزیع نهاده های دامی از جمله توزیع سبوس بین دامداران و مرغداران استان

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

مدارک الزم
برای انجام خدمت

 آموزش

 بیمه

 تأسیسات شهری

 تشخیص دستگاه


ازدواج

کسب و کار

 شهری
 تامین اجتماعی

 بازنشستگی

 مدارک و
گواهینامه ها

 روستایی
 ثبت مالکیت
 وفات

 سایر

 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

تقاضای تشکلها برای دریافت نهاده دامی

قوانین و مقررات
باالدستی
آمار تعداد
خدمت گیرندگان

 فصل  سال

تواتر

تشکلهای دامداران و مرغداران

 تصدی گری
 استانی

 فرارسیدن زمانی مشخص

رعایت دستورالعمل و بخشنامه های وزارت متبوع

متوسط زمان ارایه خدمت

 -5جزییات خدمت

 منطقه ای

 سالمت
مالیات

 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبین

 -3ارائه
دهنده خدمت

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

 100مورد در  :ماه
یک روز
 یکبار برای همیشه

چند بار در :

 ماه

 فصل

 سال

تعداد بار مراجعه حضوری با توجه به نیاز دامدار متغیر است.
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.enahadeh.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن  :سامانه یکپارچه توزیع نهاده ای دامی

 غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

غیرالکترونیکی

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

 الکترونیکی

ارایه مدارک انجام کار مرحله قبل جهت بررسی و ارایه خدمت جدید
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)
 مراجعه به دستگاه :
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی
 شهرستانی
 سایر:
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان :
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
ذکر ضرورت
مراجعه حضوری  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی
 شهرستانی
 سایر:
 اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
 سایر(باذکرنحوه دسترسی) مکاتبه
 پست الکترونیک
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
 سایر:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نوع ارائه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

مراجعه به دستگاه :
 ملی
 استانی
 شهرستانی

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

اطالعاتی) دردستگاه

مبلغ (درصورت







اگراستعالم غیرالکترونیکی است

سازمان صنعت ومعدن و
تجارت





 دستگاه  مراجعه کننده

شرکت غله





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

دستگاه دیگر

 -1دریافت سهمیه سبوس از شرکت غله
-2محاسبه میزان تحویلی موظفی کارخانه
 -3تقسیم سبوس بین تشکلها
-4هماهنگی با تشکلها جهت خرید به موقع نهاده
-5سرکشی به کارخانه ها جهت تحویل به موقع محموله خریداری شده

 -9عناوین فرایندهای خدمت







برخط
online

پرداخت هزینه )







دستهای

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

برخط

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

 -6نظارت بر خرید ومصرف سبوس در سطح استان
 -7مکاتبات الزم در زمینه انجام اموربا دستگاه های وزارتی استان و شهرستانها
 -8نظرت بر توزیع سایر نهاده های دولتی که توسط دستگاه های دیگر انجام میگیرد
 -9تهیه گزارش ماهیانه و ارائه به دستگاهای استانی و وزارتی
-10ارائه پیشنهادات جهت هرچه بهتر انجام شدن امور به دستگاهای مربوطه
-11انجام امور حواله بر حسب دستور مسئول مافوق

استعالم توسط :

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

اعالم میزان سهمیه

تقسیم سهمیه هر تشکل

وار کردن سهمیه در سامانه

خرید نهاده توسط تشکل

تعیین زمان تحویل توسط فروشنده

تحویل نهاده توسط تشکل

حمل به انبار تشکل

تهیه لیست تحویل گیرندگان نهاده

ارایه لیست به مدیریت شهرستانها

بررسی لیست توسط اداره امور دام

خیر
ایا لیست مشکل دارد مشکل
دارد

بلی

بایگانی مدارک در امور دام

پایان

نام و نام خانوادگی مسئول واحد :علی خدا رحمی

تلفن :
38215550

پست الکترونیک :
khodarahmi@yahoo.com

امضا :

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت :رزرو جوجه یکروزه

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

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی  :معاونت بهبود تولیدات دامی
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

معرفی واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی به اداره کل پرورش طیور وزارتخانه جهت رزرو جوجه یکروزه

نوع خدمت

 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

 تأسیسات شهری

مدارک الزم
برای انجام خدمت

 تشخیص دستگاه
-

 استانی


 سالمت
مالیات

ازدواج

 بازنشستگی

 بیمه

 تقاضای گیرنده خدمت

 شهری

 کسب و کار

رویداد مرتبط با

نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبین

 خدمت به شهروندان ()G2C

 فرارسیدن زمانی مشخص

 تامین اجتماعی
 مدارک و
گواهینامه ها
 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

ارایه نامه کشتار گله قبلی و معرفی نامه شهرستان
گواهی کشتار گله قبلی توسط کشتارگاه کشتار کننده
معرفی به شهرستان مبنی بر ارسال تقاضای جوجه ریزی واحد
تاییدیه تشکل مبنی بر انجام شدن ثبت سامانه

قوانین و مقررات
باالدستی

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد

 10مورد در  :ماه

 فصل  سال

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

تواتر

 15روز
 یکبار برای همیشه

یک بار در :

 ماه

 فصل

 سال

 روستایی
 ثبت مالکیت

 وفات

سایر

تعداد بار مراجعه حضوری  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.samatir.com

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن  :سماتیر
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)
معرفی کتبی به مرکزجهت رزرو جوجه

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

برخط

online
دستهای

تشکل مرغداران





 دستگاه  مراجعه کننده

واحد مرغ اجداد





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -1ارایه درخواست به تشکل مرغداران و بررسی و ثبت درخواست توسط تشکل
 -2مراجعه به معاونت وکنترل ثبت سامانه ای جوجه ریزی و تایید ثبت جوجه ریزی
 -3ارایه مدارک کشتار گله قبلی
 -4معرفی متقاضی به دفتر طیور وزارتخانه
 -5معرفی به مرغ اجداد و رزرو جوجه

 -9عناوین فرایندهای خدمت

()Batch

دستگاه دیگر

استعالم توسط :

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به تشکل

بررسی وثبت در خواست
مدارک

مراجعه به معاونت وکنترل ثبت سامانه ای جوجه ریزی

تایید صحت ثبت جوجه ریزی

ارایه مدارک کشتار گله قبلی
به
معرفی متقاضی به دفترطیور
جهت معرفی به مرغ اجداد
ورزرو جوجه
پایان

نام و نام خانوادگی مسئول واحد  :محمدرضا خدابندلو

تلفن 38216914:

پست الکترونیک :

امضا :

