سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

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

 -1عنوان خدمت  :انجام پروژه های آب و خاک

نام واحد سازمانی:مدیریت آب وخاک و امور فنی مهندسی
نام دستگاه :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

نوع خدمت
ماهیت خدمت
سطح خدمت

بررسی و مطالعه طرح های آب و خاک از جمله آبیاری تحت فشار آبیاری کم فشار قنوات منابع آب و در نهایت اجرا
وواگذاری به کشاورز و بهره برداران
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
 خدمت به دیگردستگاه هایدولتی()G2G
 حاکمیتی
 ملی

 -4مشخصات خدمت

تولد
رویداد مرتبط با

 تأسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

تشخیص دستگاه

 منطقه ای
مالیا
سالمت
ت
 بیمه


ازدواج

قوانین و مقررات
باالدستی

قوانین و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی
قوانین توزیع عادالنه آب
ابالغیه های سازمان

آمار تعداد
خدمت گیرندگان

 فصل  سال

تواتر
تعدادبار مراجعه حضوری

 تامین اجتماعی
مدارک و
گواهینامهها

بازنشستگی

 ثبت مالکیت
وفات

سایر

رخداد رویدادی مشخص

بستگی به نوع خدمت دارد.
 یکبار برای همیشه

  :ماه

 فصل

 سال

بستگی دارد به نوع خدمت میانگین  4الی  5بار
مبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه خدمت(ریال)
به خدمت گیرندگان

کسب و کار

شهری

روستایی

 سایر...... :

مدارک الزم
برای انجام خدمت

 400مورد در  :ماه

کشاورزان و بهره برداران

 تصدی گری
 استانی

 فرارسیدن زمانی مشخص

درخواست بهره بردار
درخواست شهرستان
نامه تائید واحد مورد نظر

متوسط زمانارایه خدمت

 -5جزییات خدمت

آموزش

نوع مخاطبین

 -3ارائه
دهنده خدمت

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

15درصد سهم کشاورز

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)  تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
 سایر:
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)  تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه
 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
ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

بررسی مدارک احراز هویت و نوع درخواست تا بازدید های ناظرین صورت
گیرد

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
 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
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی
شهرستانی
 سایر:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نوع ارائه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

اطالعاتی) دردستگاه

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای

برخط

online

نام سامانه های دیگر

دستهای

فیلدهای موردتبادل

()Batch

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر
الکترونیکی



















-8ارتباطخدمتباسایر دستگاههای دیگر

برخط
online

دستهای

آب منطقه ای





 دستگاه مراجعهکننده

امور اراضی سازمان





 دستگاهمراجعهکننده





 دستگاهمراجعهکننده

دستگاه دیگر

-1درخواست به شهرستان و بررسی مدارک
-2ارجاع به مدیریت آب و خاک

 -9عناوین فرایندهای خدمت

مبلغ (درصورت

اگراستعالمغیرالکترونیکیاست

()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های

فیلدهای موردتبادل

پرداخت هزینه)

استعالم
الکترونیکی

-3ارسال به انجمن و شرکت های طراح
-4نقشه برداری و تهیه طرح
-5تصویب و تائید طرح
-6ارجاع به پیمانکار جهت اجرا
-7اجرا توسط پیمانکار
-8تسویه حساب با پیمانکار
-9تحویل طرح به متقاضی

استعالم توسط:

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به جهاد کشاورزی

آیا مدارک کامل است ؟
خیر
بلی
ارسال مدارک به مدیریت آب و خاک استان

بررسی در خواست و مدارک

خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی

ارسال مدارک به انجمن و شرکت های طراح

بررسی در خواست و مدارک

آیا مدارک کامل است ؟

خیر

بلی
برگشت پرونده به سازمان و انجام
مناقصه

اجرا توسط پیمانکار
تحویل طرح به متقاضی

پایان

نامونامخانوادگی مسئول واحد :یوسف کاکاوند

تلفن:
09183166041

پستالکترونیک:

امضا :

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت :آبیاری تحت فشار

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

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی  :مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

مدیریت و برنامه ریزی توسعه روشهای نوین آبیاری در سطح استان

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

 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

 تشخیص دستگاه

 استانی


 سالمت
مالیات

 کسب و کار


ازدواج

 بازنشستگی

رویداد مرتبط با
 تأسیسات شهری

نوع مخاطبین

نوع خدمت

کشاورزان

 بیمه

 فرارسیدن زمانی مشخص

 شهری
 تامین اجتماعی
 مدارک و
گواهینامه ها
 رخداد رویدادی مشخص

 سایر...... :

مدارک الزم
شناسنامه و کارت ملی-مدارک بهره بردار از منبع آبی-سند مالکیت زمین
برای انجام خدمت

قوانین و مقررات
باالدستی

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد

بر اساس شیوه های ابالغ شدهاز معاونت آب وخاک و وزارت خانه

 100مورد در  :ماه

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

یک ساعت

 فصل  سال

 روستایی
 ثبت مالکیت

 وفات

 سایر

تواتر

 یکبار برای همیشه

 5بار در :

 ماه

 فصل

 سال

تعداد بار مراجعه حضوری 5
شماره حساب (های) بانکی

مبلغ (مبالغ)

پرداخت بصورت الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت



(ریال)



به خدمت گیرندگان


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

www.novinabyari.maj.ir

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

رسانه ارتباطی خدمت
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک



ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

مراحل خدمت

نوع ارائه

سامانه اطالع رسانی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری

 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
مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی

 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
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

درمرحله ارائه خدمت

مرحله تولید خدمت

دیگر دستگاه ها )

 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:
 الکترونیکی

 شهرستانی

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

سایر:

 شهرستانی













اگراستعالم غیرالکترونیکی است

برخط

استعالم توسط :

صندق توسعه کشاورزی





 دستگاه  مراجعه کننده

بانک عامل





 دستگاه  مراجعه کننده

امور آب





 دستگاه  مراجعه کننده

 -1مراجعه به شهرستان و درخواست اجرای آبیاری تحت فشار
-2تکمیل فرم و مدارک در جهاد کشاورزی شهرستان
-3ارسال به انجمن صنفی آبیاری تحت فشار

 -9عناوین فرایندهای خدمت







online
دستهای

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر
دستگاه دیگر

الکترونیکی

هزینه )

فیلدهای موردتبادل

الکترونیکی

استعالم

()Batch

نام سامانه های

مبلغ (درصورت پرداخت

اطالعاتی) دردستگاه

برخط

online

نام سامانه های دیگر

دستهای

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر

-4انجام آزمایشات و نقشه برداری
-5تکمیل مدارک در جهاد کشاورزی شهرستان و ارسال به بانک عامل
-6دریافت یارانه آبیاری تحت فشار
-7نظارت بر اجرای طرح مطابق با قوانین و مقررات
-8اجرا طرح توسط پیمانکار
-9تحویل طرح بعد از اجرا کامل مطابق نقشه و طرح تهیه شده

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به جهاد کشاورزی

بررسی در خواست و مدارک

خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ارسال مدارک به انجمن صنفی

بررسی در خواست و مدارک
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ارسال درخواست به مدیریت آب وخاک

بررسی در خواست و مدارک
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
تشکیل کمیته فنی آبیاری تحت فشار

صدور مجوزاجرای آبیاری تحت فشار

انجام توسط پیمانکار و تحویل به متقاضی

پایان

تلفن :
نام و نام خانوادگی مسئول واحد :حمید طریقتی

پست الکترونیک :
امضا :

09185010118

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت  :تجهیز ونوسازی اراضی

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

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی :مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

انجام عملیات تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی خرد و استفاده بهینه از منابع آب وخاک با قطعه بندی و احداث
کانال های آبیاری و جاده دسترسی به مزارع

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

رویداد مرتبط با
 تأسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

تشخیص دستگاه

 بیمه


ازدواج

 استانی
 کسب و کار

 بازنشستگی

 فرارسیدن زمانی مشخص
 سایر...... :

ارائه درخواست به جهاد کشاورزی شهرستان
مدارک الزم
برای انجام خدمت

داشتن مجوز بهره برداری از آب(رودخانه چاه قنات و ).......
انجام مطالعات اجتماعی خاک شناسی آبیاری و تجهیز
تهیه نقشه های کاداستر(مالکیت ها)و توپوگرافی

قوانین و مقررات

آمار تعداد
خدمت

 -5جزییات

باالدستی

خدمت گیرندگان

قوانین و دستور العمل های وزارت جهاد کشاورزی

 20مورد در  :ماه  فصل  سال

 شهری
 تامین اجتماعی
 مدارک و
گواهینامه ها
 رخداد رویدادی مشخص

 روستایی
 ثبت مالکیت

 وفات

 سایر

متوسط زمان ارایه خدمت

تواتر

بستگی به نوع خدمت دارد
 یکبار برای همیشه

 ............بار در :

 فصل

 ماه

 سال

تعداد بار مراجعه حضوری بستگی به نوع خدمت دارد
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت
(ریال)
به خدمت گیرندگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیکی

15درصد کل هزینه پروژه به عهده



متقاضیان است.



هزینه های کارشناسی رایگان است.


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 :
نوع ارائه

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک



ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

 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
مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی

 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
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

درمرحله ارائه خدمت

مرحله تولید خدمت

دیگر دستگاه ها )

 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:
 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 دستگاههای دیگر

هزینه )
برخط

نام دستگاه دیگر
دستگاه دیگر

الکترونیکی

online
دستهای

فیلدهای موردتبادل



















اگراستعالم غیرالکترونیکی است
استعالم توسط :

سازمان امور آب برای
بررسی مجوز آب مورد





 دستگاه  مراجعه کننده

بهره برداری




 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

-1مراجعه به شهرستان و درخواست اجرای طرح تجهیز و نوسازی
-2ب ررسی مدارک از طریق جهاد کشاورزی شهرستان از جمله مجوز ها و مالکیت و مدارک هویتی
-3انجام استعالمات از ادارات ذیربط در خصوص عدم وجود معارض محل احداث

 -9عناوین فرایندهای خدمت

الکترونیکی

استعالم

()Batch

نام سامانه های

مبلغ (درصورت پرداخت

اطالعاتی) دردستگاه

برخط

online

نام سامانه های دیگر

دستهای

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر

-4تصویب طرح در صورت پذیرش و تائید مدارک موجود
-5ارجاع طرح به واحد مطالعات جهت انجام مطالعات آبیاری زهکشی و ......
-6پس از تهیه طرح پیش بینی و تصویب اعتبار
-7برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار
-8تحویل طرح به پیمانکار جهت اجرا
-9پس از اجرا تحویل به بهره برداران

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به جهاد کشاورزی شهرستان

بررسی در خواست و مدارک

خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
انجام استعالمات از ادارات

بررسی در خواست و مدارک
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ارسال مدارک به آب وخاک

بررسی در خواست و مدارک
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
تشکیل کمیته مطالعات

تصویب پروژه وتامین اعتبار

برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار

اجرای پروژه وتحویل

تلفن :
نام و نام خانوادگی مسئول واحد :محمد چهاردولی امین

پست الکترونیک :
امضا :

09188111410

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت  :شبکه آبیاری کم فشار و کانال

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

نام واحد سازمانی  :مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

توسعه روش ها و شبکه های آبیاری کم فشار و کانال ها

نوع مخاطبین

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

نوع خدمت

 خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
 حاکمیتی

ماهیت خدمت
 ملی

سطح خدمت

 -4مشخصات خدمت

 تولد

 آموزش

 تصدی گری
 منطقه ای

سالمت

رویداد مرتبط با
 تأسیسات شهری
 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

 بیمه

 استانی


مالیات

 کسب و کار


ازدواج

 بازنشستگی

 فرارسیدن زمانی مشخص

 تشخیص دستگاه

 شهری
 تامین اجتماعی
مدارک و گواهینامه
ها

 سایر...... :

مدارک الزم
برای انجام خدمت

باالدستی

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد

کلیه قوانین مالی ودولتی وقوانین فنی

 100مورد در  :ماه

 فصل  سال

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

یک هفته

 ثبت مالکیت

 وفات

 رخداد رویدادی مشخص

مدارک مالکیت اراضی کشاورزی و پروانه معتبر بهره برداری آب

قوانین و مقررات

 روستایی

 سایر

تواتر

 یکبار برای همیشه

 ............بار در :

تعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت
(ریال)

 فصل

 ماه

 سال

حد اکثر دو بار
مبلغ (مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیکی

بابت هر هکتار مبلغ 32میلیون ریال

حساب های کشاورزان




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 :
نوع ارائه

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک



ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

 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
مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی

 پست الکترونیک

غیرالکترونیکی

 الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

بازدید از محل اجرا

 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 )

 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:
 الکترونیکی

 شهرستانی

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی

 -1مراجعه به شهرستان جهت درخواست اجرای طرح
-2تکمیل مدار کو فرم مدارک

 -9عناوین فرایندهای خدمت

-3ارسال به انجمن صنفیآبیاری کم فشار
-4بررسی و انجام آزمایشات مربوطه
-5تکمیل مدارک و ارسال به بانک عامل
-6نظارت بر اجرای طرح
-7انتخاب پیمانکار
-8انجام پروژه و نظارت توسط مدیریت آب وخاک
-9تحویل طرح پس از اجرا

الکترونیکی

هزینه )

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

شرکت آب منطقه ای

میزان دبی













اگراستعالم غیرالکترونیکی است
استعالم توسط :

برخط

نام دستگاه دیگر
دستگاه دیگر







online
دستهای

فیلدهای موردتبادل

الکترونیکی

استعالم

()Batch

نام سامانه های

مبلغ (درصورت پرداخت

اطالعاتی) دردستگاه

برخط

online

نام سامانه های دیگر

دستهای

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به جهاد کشاورزی

بررسی در خواست و مدارک

خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ارسال درخواست به انجمن صنفی

بررسی در خواست و مدارک
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ارسال درخواست به بانک عامل

بررسی در خواست و مدارک
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
شروع مطالعات وتهیه طرح
..............
نظارت بر اجرا

تحویل طرح

پایان

تلفن :
نام و نام خانوادگی مسئول واحد :امیر عباس کردیان

پست الکترونیک :
امضا :

09183164533

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت  :مطالعات پروژه های آب وخاک

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

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی  :مدیریت آب وخاک و امور فنی و مهندسی
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

مطالعات آب و خاک

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

 تأسیسات شهری

باالدستی


ازدواج

 بازنشستگی

قوانین و دستوالعمل های وزارت جهاد کشاورزی

مورد در :ماه

 فصل  سال

خدمت گیرندگان
بستگی به نوع خدمت دارد.

 مدارک و
گواهینامه ها

 روستایی
 ثبت مالکیت

 وفات

 رخداد رویدادی مشخص
 سایر...... :

درخواست بهره برداران -نامه مدیریت شهرستان –نامه از سایر ارگان ها

آمار تعداد
 -5جزییات خدمت

 تامین اجتماعی

 فرارسیدن زمانی مشخص

 تشخیص دستگاه

20

متوسط زمان ارایه خدمت

 استانی


 سالمت
مالیات

برای انجام خدمت

قوانین و مقررات

 شهری

 کسب و کار

 بیمه

 تقاضای گیرنده خدمت

مدارک الزم

کشاورزان

 تصدی گری

رویداد مرتبط با

نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبین

 خدمت به شهروندان ()G2C

 سایر

تواتر

 یکبار برای همیشه

 ............بار در :

 ماه

 سال

 فصل

تعداد بار مراجعه حضوری دو الی سه 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.

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

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک



ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

 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
مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی

 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
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

درمرحله ارائه خدمت

مرحله تولید خدمت

دیگر دستگاه ها )

 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:
 الکترونیکی

 شهرستانی

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی













اگراستعالم غیرالکترونیکی است

برخط

استعالم توسط :

امور آب استان





 دستگاه مراجعه کننده

صندق توسعه





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -1اخذ درخواست انجام پروژه از شهرستان یا کشاورزان
-2بازدید از محل مربوطه
-3بررسی های تامین اعتبارات
-4بررسی مجدد جهت اخذ موافقت نامه یا خیر
-5در صورت موافقت اخذ مدارک و اسناد الزم برای مطالعه و اجرا

 -9عناوین فرایندهای خدمت







online
دستهای

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر
دستگاه دیگر

الکترونیکی

هزینه )

فیلدهای موردتبادل

الکترونیکی

استعالم

()Batch

نام سامانه های

مبلغ (درصورت پرداخت

اطالعاتی) دردستگاه

برخط

online

نام سامانه های دیگر

دستهای

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر

-6بررسی گزارش فنی حاصل از مطالعه پروژه
-7جمع اوری اسناد الزم
-8ارسال مدارک به امور قرارداد های سازمان جهاد کشاورزی
-9برگزاری مناقصه
-10انتخاب پیمانکار
-11تحویل طرح به پیمانکار جهت اجرا
-12اجرا توسط پیمانکار
-13تحویل به بهره برداران

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به جهاد کشاورزی

بررسی در خواست و مدارک

خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ارسال درخواست و مدارک به آب خاک

بررسی در خواست و مدارک
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
بررسی واخذ موافقت نامه

ارسال به امور قراردادها

آیا مدارک کامل است ؟

خیر

بلی
برگزاری مناقصات

انتخاب پیمانکار

انجام وتحویل به متقاضی

پایان

تلفن :
نام و نام خانوادگی مسئول واحد  :منصور خزائی

پست الکترونیک :
امضا :

09183142267

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

فرم شناسنامه خدمات قابل ارایه به ارباب رجوع
 -2شناسه خدمت :
 -1عنوان خدمت :مهندسی زراعی وتامین آب

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

 -3ارائه
دهنده خدمت

نام واحد سازمانی  :مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی
نام دستگاه  :سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح خدمت

مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی-بهره وری بهتر منابع آبی موجود

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
 تولد

 تصدی گری
 منطقه ای

 آموزش


 سالمت
مالیات

 کسب و کار


ازدواج

 بازنشستگی

رویداد مرتبط با

 -4مشخصات خدمت

 تأسیسات شهری
 تقاضای گیرنده خدمت
نحوه آغاز خدمت

 تشخیص دستگاه

 استانی

 بیمه

 فرارسیدن زمانی مشخص
 سایر...... :

مدارک مربوط به مالکیت منابع آبی و اراضی تحت شرب
مجوز میزان بهره برداری از منابع آبی
مدارک الزم
درخواست کتبی ارائه خدمت مورد نظر
برای انجام خدمت
مطالعات و تهیه نقشه های اجرائی پروژه مورد نظر
بررسی سوابق مطالعه و یا پروژه های اجرائی در محدوده مورد نظر
قانون توزیع عادالنه آب
قوانین و مقررات
باالدستی

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرائی مربوط به منابع آب وخاک
قانو امور اراضی

 شهری
 تامین اجتماعی
 مدارک و
گواهینامه ها
 رخداد رویدادی مشخص

 روستایی
 ثبت مالکیت

 وفات

 سایر

آمار تعداد

 فصل  سال

 50مورد در  :ماه

خدمت گیرندگان
متوسط زمان ارایه خدمت

 -5جزییات خدمت

تواتر

یک ماه
 یکبار برای همیشه

....یک ........بار در :

 فصل

 ماه

 سال

تعداد بار مراجعه حضوری بستگی به نوع پروژه یک الی چهار بار در سال
مبلغ (مبالغ)
هزینه ارایه خدمت
(ریال)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیکی

معموال 15درصد هزینه اجرائی پروژه به



عهده بهره برداران است.



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 :
نوع ارائه

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) 

در مرحله اطالع رسانی خدمت

 الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)

 پست الکترونیک



ارسال پستی

 تلفن گویا یا مرکز تماس



پیام کوتاه

 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

 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
مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه:

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب  استانی

 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
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

درمرحله ارائه خدمت

مرحله تولید خدمت

دیگر دستگاه ها )

 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:
 الکترونیکی

 شهرستانی

 جهت احراز اصالت فرد

مراجعه به دستگاه :

 جهت احراز اصالت مدرک

 ملی

 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 استانی

 سایر:

 شهرستانی













الکترونیکی

اگراستعالم غیرالکترونیکی است
استعالم توسط :

برخط

online
دستهای

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر
دستگاه دیگر





استعالم

هزینه )

فیلدهای موردتبادل

الکترونیکی



()Batch

نام سامانه های

مبلغ (درصورت پرداخت

اطالعاتی) دردستگاه

برخط

online

نام سامانه های دیگر

دستهای

فیلدهای موردتبادل

()Batch

 -7ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای

استعالم الکترونیکی
استعالم غیر

شرکت آب منطقه ای





 دستگاه  مراجعه کننده

امور اراضی





 دستگاه  مراجعه کننده





 دستگاه  مراجعه کننده

 -1مراجعه به شهرستان و درخواست احداث استخر
-2بررسی مدارک از طریق جهاد کشاورزی شهرستان از جمله مدرک مجوز آب مالکیت اراضی و مدارک هویتی
-3انجام استعالمات الزم از ادارات منابع طبیعی محیط زیست راه و شهرسازی و  ....در خصوص عدم وجود معارض محل احداث

 -9عناوین فرایندهای خدمت

-4معرفی کشاورز به سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهت ارجاع موضوع به کارشناس طراح و طراحی استخر
-5ارسال طرح تهیه شده و مدارک از طریق نظام مهندسی به مدیریت آب و خاک استان
 -6بررسی و کنترل نهائی از طریق مدیریت آب وخاک و ارسال به مدیریت امور اراضی جهت طرح در کمیسیون تغییر کاربری اراضی
-7در صورت تائید در کمیسیون ارجاع به مدیریت آب و خاک
-8تصویب توسط مدیریت آب و خاک جهت پرداخت تسهیالت
-9ارجاع به بانک جهت پرداخت تسهیالت
-10دریافت تسهیالت و اجرای طرح توسط کشاورز
-11آماده سازی و پایان اجرای طرح
-12بهره برداری توسط کشاورز یا بهره بردار

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :

شروع

ارایه درخواست به جهاد کشاورزی

بررسی در خواست و مدارک

خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ارسال درخواست به انجمن صنفی

بررسی در خواست و مدارک
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
ارسال به نظام مهندسی

بررسی در خواست و مدارک
خیر
آیا مدارک کامل است ؟
بلی
صدور مجوز توسط آب وخاک

ارجاع به بانک عامل

دریافت تسهیالت و اجرا

پایان

تلفن :
نام و نام خانوادگی مسئول واحد :سید اسماعیل موسوی

پست الکترونیک :
امضا :

09188111649

