بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :انجام تحليل خطر براي واردات محصوالت كشاورزي

 -4مشخصات خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان حفظ نباتات كشور
نام دستگاه مادر :وزارت جهاد كشاورزي
شرح خدمت

شناسایی خطر ،ارزیابی احتمالی ورود خطرو ارزیابی عواقب ورود خطر و مدیریت خطر ورود آفات و بيماري هاي
قرنطينه خارجی همراه با اندام هاي گياهی وارداتی

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی()G2G

ماهيت خدمت

 حاكميتی

سطح خدمت

 ملی

رویداد مرتبط با:

تولد

 تصدي گري
منطقه اي
آموزش

تاسيسات شهري
نحوه آغاز خدمت

 تقاضاي گيرنده خدمت
 تشخيص دستگاه

سالم
ت
بيمه

 استانی
ماليات  كسب و

شهري

ثبت مالکيت

تامين اجتماعی

كار

ازدواج

بازنشستگی

 فرارسيدن زمانی مشخص

مدارک وگواهينامهها

وفات

سایر

 رخداد رویدادي مشخص

سایر... :

مدارک الزم براي انجام
خدمت
قوانين و مقررات باالدستی

 -مجموعه قانون و آیين نامه حفظ نباتات مصوب 1341

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر

 011خدمت گيرندگان در:
  02روزیکبار براي هميشه

تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

ماه

فصل  سال

.یك بار در:

ماه

فصل

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانکی

پرداخت بصورت الکترونيك

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيك
پيام كوتاه
تلفن گویا یا مركز تماس
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
در مرحله اطالع
رسانی خدمت

 سال

 -بستگی به كامل بودن یا ناقص بودن ارایه مدارک دارد

------آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن

 -1نحوه دسترسی به خدمت

شهرستانی

احراز هویت حقيقی و حقوقی:
 فرم درخواست – نامه درخواست برروي كاغذ سربرگ دار شركت – كارت بازرگانی – مستندات الزم –پروفورما – ثبت آگهی در روزنامه رسمی

آمار تعداد خدمت گيرندگان
 -5جزیيات خدمت

 شركت هاي خصوصی و عام -موسسات تحقيقاتی

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور تکميل می شود).

در مرحله درخواست خدمت
نام دستگاه دیگر

موسسه تحقيقات گياه
پزشکی
موسسه تحقيقات جنگل ها
و مراتع

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

استعالم الکترونيکی اگر استعالم غيرالکترونيکی
مبلغ
فيلدهاي موردتبادل
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه

برخط
online
دستهاي
()Batch

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههاي دیگر


غيرالکترونيکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
 سایر( :دریافت مجوز)
استعالم
استعالم الکترونيکی
فيلدهاي موردتبادل
غير
الکترونيکی
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستی
پيام كوتاه

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با
سایر سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتی)
در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونيکی

نام سامانه هاي دیگر

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکی

ذكر ضرورت
مراجعه
حضوري

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

 الکترونيکی

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري


غيرالکترونيکی

ذكر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونيکی

دستهاي
()Batch


غيرالکترونيکی

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونيك
پيام كوتاه
تلفن گویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باز طریق اتوماسيون اداري)
پست الکترونيك

مراجعه كننده





دستگاه
مراجعه كننده

 -9عناوین
فرایندهاي خدمت

موسسه تحقيقات خاک و
آب
موسسه تحقيقات استاندارد



دستگاه
مراجعه كننده



دستگاه
مراجعه كننده

 -1انجام تحليل خطر براي واردات محصوالت كشاورزي
-2

-3
....
 -11نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت

نام و نام خانوادگی تکميل كننده فرم:

تلفن:

پست الکترونيك:

واحد مربوط:

اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان حفظ نباتات كشور

ردیف

(ریال)

مجوز
حقیقی

حقوقی

صدور
تمدید
اصالح
لغو

*اگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتکميل شود

دولتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

(روز /ساعت)
الکترونیکی

1

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

هزینه

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

متقاضی مجوز

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

فرم شماره یک

فرم شماره دوفرآیند مجوز

نوع فرآیند
ردیف

مدارک

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد استعالم

سایر

با ذكر نام **

***

1

موسسه تحقيقات گياه
پزشکی

2

موسسه تحقيقات جنگل ها

استعالم جهت تاییدهویت وصالحیت گونه های گیاهی

و مراتع

وارداتی

موسسه تحقيقات خاک و
آب
موسسه تحقيقات استاندارد

 -تشخیص و شناسایی آفات و بیماری های ارسالی

مورد
نیاز

مدت
اعتبار

هزینه
(ریال)

زمان انجام كار
(روز /ساعت)

الکترونی
كی


3روز تا1ماه

غیر
الکترو
نیکی


 تاییدگونه های آفات وبیماری های شناسایی شدهتوسط آزمایشگاه های سازمان
 همکاری در طرح های ردیابی مشترک استعالم جهت تاییدهویت وصالحیت گونه هایگیاهی وارداتی

3
4

3روز تا1ماه





آنالیز نمونه های خاک

3روز تا1ماه





استعالم جهت تاییدهویت وصالحیت گونه های گیاهی

3روز تا1ماه





وارداتی

** نام استعالم در توضيحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضيحات درج شود

توضیحات

