بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم ضناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2ضٌبسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :سامانذهی جوامع محلی و تشکل های مردمی برای

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیسداری و اقذامات ترویجی

 -4هطخصبت خذهت

ًبم دستگبُ اجشایی :سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیسداری کشور

ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست جْبد کطبٍسصی
ضشح خذهت

ثِ هٌظَس تَسؼِ ٍ تشٍیج فشٌّگ هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی اص اقذاهبت تشٍیجی هختلفی استفبدُ هی گشدد.

ًَع خذهت

خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت ثِ کست ٍ کبس ()G2B
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G

هبّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتجظ ثب :حفظ هٌبثغ

حبکویتی ٍ حوبیتی
هٌغقِ ای
هلی
سالهت
آهَصش
تَلذ

ضْشی
تبهیي اجتوبػی

 ضْشستبًی
ثجت هبلکیت

کبس

تبسیسبت ضْشی

ثیوِ

اصدٍاج

ثبصًطستگی

هذاسک ٍ گَاّیٌبهِّب

سبیش
ٍفبت

سخذاد سٍیذادی هطخص

تقبضبی گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهبًی هطخص
سبیش... :
تطخیص دستگبُ
آهَصش  :هطخصبت فشدی ضشکت کٌٌذگبى ،تؼذاد افشاد ،سغح سَاد ٍ...
سبهبًذّی جَاهغ  :ضٌبسٌبهِ ،کبست هلی ،کبست پبیبى خذهت ،هطخصبت فشدی

هذاسک الصم ثشای اًجبم
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی

ضشح ٍظبیف سبصهبى جٌگلْب ،هشاتغ ٍ آثخیضداسی

آهبس تؼذاد خذهت گیشًذگبى

هبُ

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

تَاتش
تؼذاد ثبس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

فصل  سبل

ً 1/000/000فش خذهت گیشًذگبى :
 1-7سٍص
 سبل
فصل
هبُ
چٌذیي ثبس دس:
یکجبس ثشای
حضَس دس دٍسُ آهَصش ،سبهبًذّی تطکل ّب ،حضَس دس ًوبیطگبُ ٍ جطٌَاسُ ّب
پشداخت ثصَست الکتشًٍیک
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلغ(هجبلغ)

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى
ًذاسد
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى:
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
 ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
 الکتشًٍیکی
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سسبًی خذهت

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

تصذی گشی
 استبًی
هبلیبت  کست ٍ

عجیؼی ٍ آثخیضداسی

ًحَُ آغبص خذهت

 -5جضییبت خذهت

عموم مردم
دانش آموزان
دهیاران و اعضای شورای اسالمی

ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

(فیلم ،نشریات ،بروشور ،پوستر ،جشنواره ،نمایشگاه و )...

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الکتشًٍیکی

غیشالکتشًٍیکی

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

اسائِ پَضِ ٍ ًطشیبت ٍ ثشٍضَس ٍ ...

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصبلت فشد
جْت احشاص اصبلت هذسک
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیش :حضَس دس دٍسُ آهَصضی
فیلذّبی هَسدتجبدل

هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
هلی
استبًی
ضْشستبًی
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی

ثشخظ
online
سبصهبى تبت
سبصهبى هشکضی تؼبٍى سٍستبیی ایشاى

-8استجبط خذهت
ثب سبیش
دستگبّْبی
دیگش

ًبم دستگبُ دیگش

هحتَای آهَصضی ٍ تشٍیجی ٍ اًتخبة ًوًَِ ّب
جَاهغ هحلی ٍ تطکل ّبی هشدهی

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم غیشالکتشًٍیکی
هجلغ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
ثشخظ
online
دستِای
()Batch

 -7استجبط خذهت ثب سبیش سبهبًِ ّب
(ثبًکْبی اعالػبتی) دس دستگبُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ
یب استجبط ثب دیگش
دستگبُ ّب )

 الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

 الکتشًٍیکی

جْت احشاص اصبلت فشد
جْت احشاص اصبلت هذسک
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیشً :صت ثٌش دس استبًْب ٍ
ضْشستبى ّب
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
ػٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش :هکبتجِ
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)  ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
سبیش (ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ ثِ دستگبُ:
هلی
استبًی
ضْشستبًی

ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش

آهَصش ّویبساى
کتت دسسی

-

دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 -9ػٌبٍیي فشایٌذّبی
خذهت

دستگبُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

 -1سبهبًذّی جَاهغ هحلی ٍ تطکل ّبی هشدهی
-2تْیِ ٍ تذٍیي هحتَای آهَصضی حَصُ هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی کتت دسسی داًص آهَصاى
-3آهَصش ّویبساى عجیؼت ( حَصُ هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی) داًص آهَصی
 -4تَسؼِ ٍ تشٍیج فشٌّگ هٌبثغ عجیؼی (فیلنً ،طشیبت ،ثشٍضَس ،پَستش ،جطٌَاسًُ ،وبیطگبُ ٍ )..
 -5آهَصش تَسؼِ ٍ حفظ هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیضداسی ثِ دّیبساى ٍ اػضبی ضَساّبی اسالهی
 -6اًتخبة ًوًَِ ّبی ّفتِ هٌبثغ عجیؼی

ً -10وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
اهیشحسیي هحجَثی
آقبی جؼفشی
خبًن سؼیذػصش
ػلی اهبهی صادُ
سیذهْذی ضفیؼی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
22446553
23563512
23563323
81362032
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:
disfan68@yahoo.com
tahavol.ifro@gmail.com

m.ghasr@agri-jahad.org

f.taherirad@yahoo.com

ٍاحذ هشثَط:
کبسضٌبس هسئَل ثشًبهِ سیضی
هؼبٍى ًَسبصی سبصهبى جٌگل
رئیس گروه بهبود مديريت و فرآيندها سبصهبى جٌگل
هذیش اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

کبسضٌبس هسئَل اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب
کبسضٌبس اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

فرم ضماره دو
نوع فرآیند
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
ضونده

فرآیند مجوز

موارد استعالم

سایر

با ذکر نام **

***

مدارک مورد
نیاز

مدت اعتبار

هسینه
(ریال)

زمان انجام
کار
(روز /ساعت)

توضیحات
الکترونیکی

غیر الکترونیکی

دانص آموز یکبار

1

برای کل دوره
وزارت آموزش و پرورش

آموزش همیاران

وزارت آموزش و پرورش

کتب درسی

-

ابتدایی،
راهنمایی و

-

 2روزه

غیرالکترونیکی

متوسطه آموزش
می بیند

2
3
4
5
6
7
8

 2سال

 1ماه

غیرالکترونیکی

