زمان جهاد کشاورزی استان همدان

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

 -1عنوان خدمت  :آموزش آبزی پروری

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

 -3ارائه

نام واحد سازمانی  :مدیریت شیالت وامور ابزیان

دهنده
خدمت

نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت

 -4مشخصات خدمت

سطح خدمت
رویداد مرتبط با

 ملی
 تولد

مدارک الزم
برای انجام خدمت

استانی

 منطقه ای
آموزش

 تقاضای گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

دارندگان منابع آبی

تصدی گری

 حاکمیتی

 تأسیسات شهری

نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبین

شرح خدمت

برنامه ریزی واجرای روشهای مختلف به منظور ترویج فرهنگ تولید ابزیان وارتقا سطح دانش فنی ابزی پروران براساس
اخرین یافته های علمی با استفاده ازرسانه ها وامکانات کمک اموزشی با مشارکت بخش های غیر دولتی

سالمت
 بیمه


شهری


مالیات

 کسب و کار


ازدواج

 مدارک و
 بازنشستگی
گواهینامه ها

 فرارسیدن زمانی مشخص

 تامین اجتماعی

 روستایی
 ثبت مالکیت
 وفات

 سایر

 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

کپی شناسنامه-کارت ملی  -عکس و مجوز ابزی پروری

 -1سیاست های وزارتخانه وشیالت ایران در زمنه اموزش ابزی پروران
قوانین و مقررات باالدستی
 -2موافقت نامه های استانی
آمار تعداد
خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت
 -5جزییات خدمت

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری

 500مورد در  :ماه

 فصل  سال

1روز
 یکبار برای همیشه

 2بار در :

 ماه

 فصل



سال

 2بار در سال
مبلغ (مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

هزینه ارایه خدمت (ریال)
به خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیکی


 -6نحوه

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 :

در مرحله درخواست خدمت

 الکترونیکی

غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

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

غیرالکترونیکی
 الکترونیکی

غیرالکترونیکی

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونیکی

 مراجعه به دستگاه :
 ملی

 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 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
 استانی
مراجعه حضوری  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
 اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 پست الکترونیک
ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

نبود زیر ساخت ها

 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:

مراجعه به دستگاه :
 ملی

استانی
 شهرستانی

(بانکهای اطالعاتی) دردستگاه

برخط

online

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

دستهای

استعالم الکترونیکی

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها

غیرالکترونیکی






اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

پست الکترونیک

تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 جهت احراز اصالت فرد
 جهت احراز اصالت مدرک

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نوع ارائه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

استعالم غیر
الکترونیکی













-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

مبلغ (درصورت

پرداخت هزینه )

برخط

online

دستهای

دستگاه دیگر

الکترونیکی

اگراستعالم غیرالکترونیکی است

()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های

فیلدهای موردتبادل

استعالم

استعالم توسط :





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -1نیا ز سنجی وپیشنهاد فعالیت های اموزشی وترویجی ابزی پروری از طرف مدیریت شیالت استان به معاونت برنامه ریزی سازمان
 -2پیگیری وتصویب در سازمان مدیریت استان
-3فراخوان وعقد قرارداداجرای فعالیت با شرکت های فنی مهندسی کشاورزی ترجیحا" بومی هر هرستان توسط مدیریت شیالت استان با
هماهنگی واحد حقوقی وامور مالی استان
 -4فراخوان متقاضیان وابزی پروران توسط شرکت طرف قرارداد هر شهرستان

 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -5ارائه مدارک مندرج در بند 4توسط متقاضی به شرکت مجری
 -6بررسی مدارک توسط شرکت مجری
 -7اجرای دوره اموزشی توسط شرکت بر اساس سرفصل ها با نظارت مدیریت شیالت استان
 -8ارسال مدارک واسامی شرکت کنندگان در دوره به مدیریت شیالت استان
 -9بررسی مدارک و صدور گواهینامه توسط مدیریت شیالت استان
 -10ارسال گواهینامه ها به مدیریت شهرستانها وتحویل به شرکت کنندگان دوره ها

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

فراخوان متقاضیان وابزی پروران توسط شرکت طرف قرارداد هر شهرستان

ارائه مدارک مندرج در بند 4توسط متقاضی به شرکت مجری
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی

اجرای دوره اموزشی توسط شرکت بر اساس سرفصل ها با نظارت مدیریت
شیالت استان
ارسال مدارک واسامی شرکت کنندگان در دوره به مدیریت شیالت
استان
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی

بررسی مدارک و صدور گواهینامه توسط مدیریت شیالت استان

ارسال گواهینامه ها به مدیریت شهرستانها وتحویل به شرکت کنندگان
دوره ها

پایان

نام و نام خانوادگی مسئول واحد  :احمد بختیاری

تلفن :
09188147056

پست الکترونیک :
Bakhtiariahmad46@gmail.com

امضا :

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

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

 -1عنوان خدمت  :ترویج و آموزش مصرف آبزیان (طبخ آبزیان)
( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود) .

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی :
نام دستگاه :

مدیریت شیالت وامور آبزیان

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
برنامه ریزی واجرای روشهای مختلف آموزش و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان به منظور افزایش سرانه مصرف آبزیان و ارتقاء سالمتی در

شرح خدمت

جامعه مانند اجرای دوره های آموزش طبخ آبزیان ،برگزاری چشنواره طبخ و انواع روشهای مختلف تبلیغاتی در این زمینه با مشارکت
بخش های غیردولتی.

نوع خدمت

 خدمت به کسب و کار()G2B

 -4مشخصات خدمت

 خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
ماهیت خدمت

 حاکمیتی

سطح خدمت

 ملی
 تولد

آموزش

رویداد مرتبط با

 تأسیسات
شهری

 سالمت  مالیات

 بیمه

 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم
برای انجام خدمت

عموم مردم علی الخصوص قشرهای مختلف بانوان
در سطح جامعه

 تصدی گری
 منطقه ای



نوع مخاطبین

خدمت به شهروندان ()G2C

 ازدواج

 استانی
 کسب و کار

 بازنشستگی

 فرارسیدن زمانی مشخص

 شهری
 تامین اجتماعی
 مدارک و
گواهینامه ها

باالدستی

 -5جزییات خدمت

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

 وفات

 سایر

 تشخیص دستگاه
مدارک خاصی مورد نیاز نمی باشد و معموال دوره های آموزشی از مقطع دبیرستان شروع می شود و شرکت کلیه اقشار اعم بانوان ساکن
در شهرها وروستاها بالمانع است و در سایر روشهای ترویج فرهنگ مصرف آبزیان نیز مدارک خاصی نیاز نمی باشد.

 -2سیاست ها وبرنامه های سازمان شیالت ایران بعنوان متولی زیر بخش شیالت.
 -2موافقتنامه های استانی با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان.

آمار تعداد

 ثبت مالکیت

 رخداد رویدادی مشخص

 -1سیاست های کلی برنامه های توسعه در راستای ارتقاء سالمت جامعه.

قوانین و مقررات

 روستایی

 2000مورد در   :ماه

 فصل  سال

( با توجه به میزان اعتبارات مدیریت شیالت استان تعداد دوره ها وفعالیت ها در این زمینه متفاوت خواهد بود) .
حدوداً یک هفته

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری

یک (  ) 1بار در   :ماه

 یکبار برای همیشه
یک بار .

مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت
(ریال)

 فصل

 سال

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیکی

-



فعال رایگان است.



به خدمت گیرندگان


آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.در ارائه این خدمت عمدتا حضور افراد از طریق فراخوان وثبت نام شرکت های فنی و مهندسی کشاورزی طرف قرارداد باشیالت به صورت غیر
الکترونیکی صورت می پذیرد.
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن  :ندارد
مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

نوع ارائه

 الکترونیکی

 پست الکترونیک



ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی) مراجعه حضوری به ادارات ،مدارس  ،دانشگاهها و مراکز بسیج

در مرحله اطالع رسانی خدمت

خواهران و ثبت نام تلفنی وحضوری توسط شرکت های فنی مهندسی کشاورزی طرف قرارداد

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 جهت احراز اصالت فرد

 مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

سایر :متقاضان غیر شاغل بصورت

 شهرستانی(شرکت طرف

انفرادی از طریق مراجعه حضوری و تلفنی

قرارداد)

توسط شرکت طرف قرارداد ثبت نام ودیگر
اقشار از طریق مراجعه شرکت به مدارس
ودانشگاه ها وادرات جهت شرکت در دوره
ثبت نام می گرددند

 الکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک

 ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس

 پیام کوتاه

 دفاتر پیشخوان

در مرحله درخواست خدمت

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

ذکر
غیرالکترونیکی

ضرورت
مراجعه
حضوری

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر :جهت حضور در دوره آموزشی

 شهرستانی(شرکت طرف

درمرحله ارائه خدمت

مرحله تولید خدمت

 الکترونیکی

دیگر دستگاه ها )

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با

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

 الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

حضور در دوره

 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)

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر( :حضور در دور آموزشی)

 شهرستانی

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

مبلغ (درصورت

اطالعاتی) دردستگاه

--

--

---

برخط

دستگاه دیگر

online
دستهای

نام دستگاه دیگر

استعالم الکترونیکی

()Batch

نام سامانه های
فیلدهای موردتبادل

پرداخت هزینه )

برخط

online

---

---

دستهای

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر
الکترونیکی



















اگراستعالم غیرالکترونیکی است
استعالم توسط :





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -1نیازسنجی و پشنهاد اجرای فعالیت های آموزشی وترویجی مصرف آبزیان از طرف مدیریت شیالت استان به معاونت برنامه ریزی سازمان

 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -2پیگیری وتصویب در سازمان مدیریت استان
 -3فراخوان وعقد قراداد اجرا فعالیت با شرکت های فنی ومهندسی کشاورزی ترجیحا بومی هر شهرستان توسط مدیریت شیالت استان با هماهنگی واحد
حقوقی وامور مالی سازمان
 -4ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره ها واجرا توسط شرکت ها و با نظارت کارشناسان مدیریت شیالت وج هاد کشاورزی شهرستان ها

 -5تهیه وتنظیم گزارشات اجرای دوره ها توسط شرکت ها  ،تایید توسط جهاد شهرستانها و تحویل مدارک واسناد به شیالت استان توسط شرکت ها
 -6بررسی مدارک واسناد توسط کارشناسان شیالت وارائه پایان کار به امور مالی جهت پرداخت وتسویه حساب مالی با شرکت ها.
 -7مرحله نهایی بررسی تحلیلی واثر سنجی دور ه ها در شیالت استان وارائه گزارش تحلیلی به شیالت ایران ودیگر سازمانهای ذیربط

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به مرکز جهاد کشاورزی یا
شرکت طرف قرارداد
بررسی در خواست و مدارک توسط شرکت طرف قرارداد
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
فرا خوان متقاضیان جهت حضور در دوره آموزشی

حضور در دوره آموزشی

ارسال مدارک فراگیران به
مدیریت شیالت
صدور گواهینامه برای فراگیر

ارایۀ کواهینامه به متقاضی

پایان

نام و نام خانوادگی مسئول واحد :
احمد بختیاری

تلفن 9188147056:

پست الکترونیک:
bakhtiariahmad46@gmail.com

امضا :

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

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

 -1عنوان خدمت  :صدور مجوز مشاغل خانگی (ماهیان سردآبی ،گرمابی ،زینتی)
( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود) .

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی :
نام دستگاه :

مدیریت شیالت و امور آبزیان

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
به منظور ایجاد اشتغال و ممانعت از مهاجرت وتولید محصوالت شیالتی با هزینه کمتر و قیمت تمام شده پایین تر با حداقل سرمایه

شرح خدمت

گذاری ثابت و بکارگیری اعضای خانوار در فرایند تولید در مناطق روستایی اقدام به صدور مجوز مشاغل خانگی جهت متقاضیان
پرورش ماهی می نماید.

نوع خدمت

نوع مخاطبین

 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار()G2B

 -4مشخصات خدمت

 خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
ماهیت خدمت

 حاکمیتی

سطح خدمت

 ملی
 تولد

 تصدی گری
 منطقه ای  استانی

سالمت

 آموزش

 مالیات

رویداد مرتبط با
 بیمه

 تأسیسات شهری
 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم

 تشخیص دستگاه

 ازدواج

 شهری

کسب و کار

 تامین اجتماعی
 مدارک و


بازنشستگی

 فرارسیدن زمانی مشخص

گواهینامه ها

 روستایی
 ثبت مالکیت

 وفات

 سایر

 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

-1کپی شناسنامه وکارت ملی -2 .کپی سند محل اجرای طرح -3 .کپی پروانه چاه ( افرادی که دارای چاه عمیق و نیمهه عمیهق دارنهد )
 -4دو قطعه عکس  -5درخواست اولیه متقاضی  -6اخذکد رهگیری از سایت مشاغل خانگی  -7بهرای تکییهر و پهرورش مهاهی زینتهی

برای انجام خدمت

تصویر فیش آب  ،برق و گاز الزامی است.
-1قانون ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389|02|22مجلس شورای اسالمی.

قوانین و مقررات باالدستی
 -2قوانین و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه مشاغل خانگی.

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد

 60مورد در   :ماه

 فصل  سال

خدمت گیرندگان
متوسط زمان
یک ماه

ارایه خدمت

تواتر

 یکبار برای همیشه

یک (  ) 1بار در   :ماه

 فصل

 سال

تعداد بار مراجعه حضوری

دو بار

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

 -6نحوه دسترسی به خدمت

مراحل خدمت

نوع ارائه

سامانه مشاغل خانگی

رسانه ارتباطی خدمت
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

 تلفن گویا یا مرکز تماس



ارسال پستی



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

الکترونیکی

 پست الکترونیک

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 جهت احراز اصالت فرد

 مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

 الکترونیکی

 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

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

مراجعه حضوری  نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

 پست الکترونیک

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

جهت ارائه مدارک واخذ مجوز

 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:

درمرحله ارائه خدمت

مرحله تولید خدمت

دیگر دستگاه ها )

 الکترونیکی

 شهرستانی

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

 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با

 سایر:

 استانی

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

استانی

 سایر:

 شهرستانی

اطالعاتی) دردستگاه

برخط
استعالم الکترونیکی

نام دستگاه دیگر

هزینه )

برخط

دستگاه دیگر

اداره امور مالیاتی
اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

100000ریال

مشاغل خانگی

کد رهگیری

online
دستهای

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت

 -9عناوین فرایندهای خدمت



















اگراستعالم غیرالکترونیکی است
استعالم توسط :









 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -2ارائه مدراک مندرج در بند 4
-3بررسی مدارک وارسال به مدیریت شیالت استان
 -4بازدید از محل توسط کارشناس شیالت جهت تکمیل فرم کارشناسی
 -5درصورت لزوم انجام آزمایش فیزیکو شیمیایی آب
-6ارسال پرونده تکمیل شده به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و ارجاع به اداره تعاون

-8تحویل مجوز به متقاضی

الکترونیکی

 دستگاه  مراجعه کننده

 -1درخواست اولیه متقاضی به مدیریت شهرستان

 -7صدور مجوز توسط اداره تعاون شهرستان مربوطه

()Batch

نام سامانه های

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

online

نام سامانه های دیگر

دستهای

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

ارائه مدارک

آیا مدارک کامل است ؟

خیر

بلی
ارسا ل مدارک به مدیریت شیالت استان

بازدید از محل توسط کارشناس شیالت جهت تکمیل فرم کارشناسی

آزمایش فیزیکو شیمیایی آب

خیر

بلی
ارسال پرونده تکمیل شده به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

ارجاع به اداره تعاون شهرستان

صدور مجوز مشاغل خانگی.

ارایۀ مجوز به متقاضی

پایان

تلفن :
نام و نام خانوادگی مسئول واحد  :کیومرث نیک سرشت

9189020819

پست الکترونیک :
امضا :
kumarseniksereht@yahoo.com

