سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

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

 -1عنوان خدمت  :ایجاد شرکتهای ارائه دهنده خدمات مکانیزه

نام واحد سازمانی  :اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

ایجاد و توسعه شرکتهای ارائه دهنده خدمات مکانیزه کشاورزی

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

 بیمه

 تأسیسات شهری
 تقاضای گیرنده خدمت

نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم
برای انجام خدمت

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

تواتر
 -5جزییات خدمت

 منطقه ای

 سالمت
مالیات

 آموزش

 تشخیص دستگاه

فارغ التحصیالن ماشینها و مکانیزاسیون
کشاورزی – ماشین داران حرفه ای _
کشاورزان متقاضی

نوع مخاطبین

 -3ارائه
دهنده خدمت

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


ازدواج

 تصدی گری
 استانی
 کسب و کار

 بازنشستگی

 فرارسیدن زمانی مشخص

 شهری
 تامین اجتماعی
 مدارک و
گواهینامه ها

 روستایی
 ثبت مالکیت
 وفات

 سایر

 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

ارائه مدارک برابر دستورالعمل

ضوابط ابالغی از سوی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی طی نامه شماره  800/07/837مورخ 1390/7/26

 10مورد در  :ماه

 فصل  سال

3ماه
 یکبار برای همیشه

 ............بار در :

 ماه

 فصل

 سال

تعداد بار مراجعه حضوری
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

غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

درمرحله ارائه خدمت

 -6نحوه دسترسی به خدمت

در مرحله درخواست خدمت

 الکترونیکی

غیرالکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

 پست الکترونیک

 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 مراجعه به دستگاه :جهاد کشاورزی
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)
 پست الکترونیک
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

ارایه مدراک الزم  ،احراز صالحیت  ،احراز اصالت  ،اخذ استعالمات ،
عضویت در سازمان نظام مهندسی و...........

 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 نظام مهندسی
کشاورزی





 دستگاه  مراجعه کننده

دستگاه های مد نظر
کمیته امور زیربنایی





 دستگاه مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

دستگاه دیگر

 -1ارائه درخواست به مرکز جهاد کشاورزی
-2بررسی توسط جهاد کشاورزی و امکان سنجی و جانمایی در منطقه تحت پوشش
-3تکمیل مدارک و تشکیل پرونده اولیه و ارسال به نظام مهندسی شهرستان
-4تهیه نقشه و طرح در نظام مهندسی شهرستان و ارسال به نظام مهندسی استان
-5اخذ استعالمات و اظهار نظرهای الزم از مراجع ذیربط

 -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

-6معرفی به مدیریت امور اراضی استان جهت اخذ مجوز تغییر کاربری زمین مورد نیاز طرح
-7اخذ مجوز تغییر کاربری و صدور مجوز تاسیس
-8معرفی به بانک جهت اخذ تسهیالت
-9صدور مجوز بهره برداری پس از خرید ادوات و تجهیزات وساخت تاسیسات و ساختمانها

استعالم توسط :

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به مرکز جهاد کشاورزی

بررسی در خواست و مدارک

آیا مدارک کامل است ؟

خیر

بلی
ارسال درخواست و مدارک به شهرستان

بررسی در خواست و مدارک

آیا مدارک کامل است ؟

خیر

بلی
ارسال درخواست و مدارک به نظام مهندسی

بررسی در خواست و مدارک

آیا مدارک کامل است ؟

خیر

بلی
اخذ استعالمات

اخذ مجوز تغییر کاربری

صدور مجوزتاسیس

پایان

نام و نام خانوادگی مسئول واحد  :اکبر راستار

تلفن :
09183141537

پست الکترونیک :

امضا :

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت  :تامین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی

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

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی  :اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

تامین سوخت یارانه ای بخش کشاورزی با همکاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

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

رویداد مرتبط با
 تأسیسات شهری

 بیمه

 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم

استانی
 کسب و کار

 تشخیص دستگاه

 فرارسیدن زمانی مشخص

 شهری
 تامین اجتماعی
 مدارک و

باالدستی

گواهینامه ها
 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

ارائه اسناد مبتنی برفعالیت در زیر بخشهای مختلف کشاورزی

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد

قانون هدفمند سازی یارانه ها

 200تا 220هزار مورد در  :ماه

 فصل  سال

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

تواتر

 72ساعت
 یکبار برای همیشه

 4تا 6بار در :

 ماه

 فصل

 ثبت مالکیت

 وفات

برای انجام خدمت

قوانین و مقررات

 روستایی

 سال

 سایر

تعداد بار مراجعه حضوری حداقل یک بار در هر فصل
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت
(ریال)

شماره حساب (های) بانکی

30تا50هزار ریال برای هر بار ثبت نام

پرداخت بصورت الکترونیکی


کافی نت های مستقر در محل



به خدمت گیرندگان


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

www.mogas.tejaratasasn.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن  :سامانه تجارت آسان
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)
 جهت احراز اصالت فرد

 غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 مراجعه به دستگاه  :مرکز جهاد
کشاورزی
 ملی
 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)

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

با دیگر دستگاه ها )

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط

 سایر:
 الکترونیکی

 شهرستانی

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه  :شرکت نفت

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر :جهت خرید محموله

 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

فراورده های نفتی

online
دستهای

شرکت ملی پخش





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -1ثبت درخواست در سامانه تجارت آسان و اسکن مدارک مورد نیازدر پیوست درخواست
-2ارجاع اتوماتیک درخواست به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
-3بررسی درخواست توسط کاربر مدیریت جهاد کشاورزی
-4در صورت تایید درخواست ارجاع اتوماتیک به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
-5در صورت عدم تایید عودت به متقاضی با ذکر علل عودت

 -9عناوین فرایندهای خدمت

-6بررسی درخواست توسط کاربر شرکت پخش و در صورت تایید صدور حواله خرید محموله
-7در صورت عدم تایید عودت به متقاضی با ذکر علل
-8واریز وجه محموله توسط متقاضی به حساب شرکت پخش
-9حمل سوخت وتحویل به متقاضی در محل

()Batch

دستگاه دیگر

استعالم توسط :

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به مرکز جهاد کشاورزی

بررسی در خواست و مدارک

خیر

آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ثبت درخواست در سامانه

بررسی در خواست و مدارک
خیر

آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ارسال خودکار به شرکت پخش

بررسی در خواست و مدارک
خیر

آیا مدارک کامل است ؟
بلی
صدور حواله

واریز وجه

خرید محصول

پایان

تلفن :
نام و نام خانوادگی مسئول واحد :اکبر راستار

پست الکترونیک :
امضا :

09183141537

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت  :پالک گذاری ماشینهای کشاورزی

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

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی  :اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

انجام امور فنی مربوط به شماره گذاری ماشینهای کشاورزی خودگردان زیر  13سال عمر

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت

 حاکمیتی

سطح خدمت

 ملی

 -4مشخصات خدمت

 تولد

 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم
برای انجام خدمت

قوانین و مقررات
باالدستی

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد

 تشخیص دستگاه

کمتر از  13سال

 استانی


 سالمت
مالیات

 کسب و کار


ازدواج

 بازنشستگی

رویداد مرتبط با
 تأسیسات شهری

مالکین ماشینهای کشاورزی خودگردان با عمر

 تصدی گری
 منطقه ای

 آموزش

نوع مخاطبین

 خدمت به شهروندان ()G2C

 بیمه

 فرارسیدن زمانی مشخص

 شهری
 تامین اجتماعی
 مدارک و
گواهینامه ها
 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

 -2ارائه مدارک قید شده در دستورالعمل

دستورالعمل شماره  13/4-1208-59-79975مورخ 1392/10/3

 فصل  سال

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

تواتر

 یکبار برای همیشه

 ............بار در :

 ماه

 فصل

 ثبت مالکیت

 وفات

 -1در اختیار داشتن ماشین مد نظر

 2500مورد در  :ماه

 روستایی

 سال

 سایر

تعداد بار مراجعه حضوری  2بار
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت
(ریال)

پرداخت بصورت الکترونیکی

شماره حساب (های) بانکی

مطابق تعرفه های واحد شماره گذاری



پلیس راهور



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 :جهاد کشاورزی

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)
ارائه ماشین در محل مشخص برای بازدید کاردان فنی

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  :جهاد کشاورزی

 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

تعرفه

online
دستهای

پلیس راهور استان

-

طبق

()Batch

دستگاه دیگر





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -1تشکیل پرونده متقاضی توسط شرکتهای کارکزار بخش خصوصی برای متقاضیان
 -2تایید فرمهای مربوطه طبق فرمتهای دستورالعمل توسط مرکز جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی
 -3ارسال پرونده ها به پلیس راهور
 -4بازدید ماشین توسط کاردان فنی پلیس راهور و کارشناس معین سازمان در محل
 -5ارسال پرونده به واحد شماره گذاری پلیس

 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -6صدور زوج پالک برای ماشین
 -7تحویل زوج پالک توسط شرکت کارگزار به متقاضی در محل
 -8پایان فرایند

استعالم توسط :

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به مرکز جهاد کشاورزی

بررسی در خواست و مدارک

آیا مدارک کامل است ؟

خیر

بلی
ارسال درخواست و مدارک به شهرستان

بررسی در خواست و مدارک

آیا مدارک کامل است ؟

خیر

بلی
ارسال درخواست و مدارک به پلیس راهور

بازدید پلیس در محل

ارسال پرونده به واحد شماره گذاری

خیر

بلی
صدور پالک

اخذ پالک توسط کارگزار

تحویل پالک به متقاضی

پایان

تلفن :
نام و نام خانوادگی مسئول واحد :اکبر راستار

پست الکترونیک :
امضا :

09183141537

