
بسمه تعالی
1ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ی(تشکل ها و نظام صنفی برگزاري دوره ها/کارگاه هاي آموزش:عنوان خدمت-1
)کشاورزي) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان

شناسه خدمت-2
این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.)(

3  -
ارائه 

دهنده خدمت

تعاون روستایی ایرانمرکزيسازماننام دستگاه اجرایی:
وزارت جهاد کشاورزيدستگاه مادر:نام 
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مشخصات خدمت

خدمتی است که در جهت توانمند سازي تشکل هاو نظام صنفی کشاورزي و اعضاء و کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و شرح خدمت
کشاورزي و زنان انجام می پذیرد.

)G2C(خدمت به شهرونداننوع خدمت 
و کارخدمت به کسب)G2B(

نوع)G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی
مخاطبین

اعضاي هیات مدیره تشکل ها و نظام هاي صنفی کشاورزي
شرکت هاي تعاونی روستایی،کشاورزي و زنان

تصدي گريحمایتیحاکمیتیماهیت خدمت 
روستاییشهرياستانیمنطقه ايشهرستانیملیسطح خدمت

مالکیتثبت تامین اجتماعیکسب و کارمالیاتسالمتآموزشتولد رویداد مرتبط با:
سایروفاتهامدارك و گواهینامهبازنشستگیازدواجبیمهتاسیسات شهري 

رخداد رویدادي مشخص فرارسیدن زمانی مشخصتقاضاي گیرنده خدمت    نحوه آغاز خدمت
سایر:  ...تشخیص دستگاه

مدارك الزم براي انجام 
خدمت

شرکت هاي تعاون روستایی اعضاء،کارکنان و ارکان //و احراز هویت حقیقی و حقوقیمعرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزي:تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي
و احراز تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان// درصد سهم آموزش3فیش واریزي // درخواست و معرفی متقاضیان آموزشن:و کشاورزي و زنا

هویت حقیقی و حقوقی
اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهاي کشاورزي.10ماده 3بند //اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهاي کشاورزي.6ماده 29و 5بند :تشکل ها و نظام صنفی کشاورزيباالدستیقوانین و مقررات 

اساسنامه استانی نظام 30ماده 7بند //اساسنامه استانی نظام صنفی کارهاي کشاورزي.5ماده 1بند //اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهاي کشاورزي.30ماده 7بند 
وظایف حاکمیتی دفتر، ابالغی 1بند //قانون افزایش بهره وري کشاورزي.17ماده 2تبصره //قانون افزایش بهره وري کشاورزي.5ماده 3تبصره //ارهاي کشاورزي.صنفی ک

.20/2/91مورخ 439/210مرکز نوسازي و تحول اداري به شماره 
وزیر 30/3/1388مورخ 11673/020، ابالغیه شماره 1350قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 62ماده ن:زنااعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و

396، مصوبه شماره »واگذاري امور تصدي گري«وزارت جهاد کشاورزي 44ستاد اصل 3/10/90مورخ 9896/200، ابالغیه شماره »واگذاري تصدي گري«جهاد کشاورزي 
»قرارداد واگذاري اجراي دوره هاي آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی تعاونی روستایی استان«ازمان تعاون روستایی ایران هیات مدیره س4/2/90مورخ 
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جزییات خدمت

سالدر:    ماه    فصل  خدمت گیرندگانروزنفر74000:تشکل ها و نظام صنفی کشاورزيآمار تعداد خدمت گیرندگان
سالدر:    ماه     فصلخدمت گیرندگانروزنفر35000ن:اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنا

روز1ن: زنااعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و روز3حداکثر : تشکل ها و نظام صنفی کشاورزيخدمت:ارایهزمانمدتمتوسط 
سالبار در:       ماه        فصل      یکتواتر
دورهحضور درن:اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنا//// حضور در دوره/ کارگاه و ارائه معرفی نامه: تشکل ها و نظام صنفی کشاورزيحضوريبار مراجعهتعداد

خدمت(ریال) به هزینه ارایه 
خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیکشماره حساب (هاي) بانکیمبلغ(مبالغ)
ندارد:تشکل ها و نظام صنفی کشاورزيندارد:تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و 

قانون شرکت 15ماده 2بند : نکشاورزي و زنا
درصد سود ویژه3و 1350تعاونی مصوب هاي 

تعاونی ها

شعبه ولیعصر–بانک کشاورزي 576131379
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نحوه دسترسی به خدمت

---------------------------------- س دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدر
www.------------------------------------------------------

----------------------------------------- نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمتنوع ارائهمراحل خدمت

در مرحله اطالع 
رسانی خدمت

الکترونیکی      (مانند وبگاه دستگاه) (برنامه کاربردي)تلفن همراهاینترنتی
             پست الکترونیکارسال پستی
  تلفن گویا یا مرکز تماسپیام کوتاه
(باذکرنحوه دسترسی)رادیو و تلوزیون:سایر



ذکر ضرورت مراجعه الکترونیکیغیر
حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 :نصب بنر و اطالعیه در حوزه سایر

فعالیت

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت
الکترونیکی

براي اعضاء،کارکنان و ارکان 
شرکت هاي تعاون روستایی و 

زنانکشاورزي و

(برنامه کاربردي)تلفن همراهاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)      
پست الکترونیک                         ارسال پستی
  پیام کوتاهتلفن گویا یا مرکز تماس

دفاتر پیشخوان 
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
(باذکرنحوه دسترسی)نیاز سنجی آموزشی:  سایر

ذکر ضرورت الکترونیکیغیر
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر: 

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا 

ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکیاینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاERP(
تشکل ها و نظام صنفی :(باذکرنحوه دسترسی)سایرپست الکترونیک               

مکاتبات داخلی: ناعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنادوره مجازيحضور در :کشاورزي

ذکر ضرورت الکترونیکیغیر
مراجعه 
حضوري

حضور در دوره:تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی
براي اعضاء،کارکنان و ارکان 
شرکت هاي تعاون روستایی و

کشاورزي و زنان

         (مانند وبگاه دستگاه) (برنامه کاربردي)تلفن همراهاینترنتی
پست الکترونیک                         ارسال پستی

پیام کوتاهتلفن گویا یا مرکز تماس  
دفاتر پیشخوان 

پیشخوان:شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر 
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

(باذکرنحوه دسترسی)دوره هاي مجازي(غیر حضوري): سایر
الکترونیکیغیر

ذکر ضرورت مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 :سایر

ارائه گواهی نامه حسب مورد:کشاورزيتشکل ها و نظام صنفی 
اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و 

حضور در دوره و ارائه گواهی نامه: نکشاورزي و زنا

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
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ارتباط

خدمت
با

سایر
سامانه

ها 
(بانکهاي اطالعاتی) 

در
دستگاه

استعالم استعالم الکترونیکیفیلدهاي موردتبادلنام سامانه هاي دیگر
غیر 

الکترونیکی

برخط
online

دسته
اي 

)
Batch
(

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي 

مدرس،عناوین و سرفصل ها و محتواي دوره آموزشیسازمان تات: نو زنا
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ارتباط

خدمت
با

سایر
دستگاههاي 

دیگر
نام سامانه هاي دستگاه نام دستگاه دیگر

دیگر
فیلدهاي 
موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
هزینه)

غیرالکترونیکیاستعالماگراستعالم الکترونیکی
:، استعالم توسطاست برخط

online
دسته

اي 
)

Batch
(

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون 

:نکشاورزي و زناروستایی و 
اتحادیه مرکزي نظارت و 

هماهنگی تعاونی هاي روستایی 
و کشاورزي ایران

اجراي دورهسامانه مجازي آموزش
درصد 3

سود ویژه 
تعاونی ها

دستگاه
کنندهمراجعه
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عناوین 
فرایندهاي 

خدمت

برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزش تشکل هاي کشاورزي- 2آموزش نظام هاي صنفی کشاورزيبرگزاري دوره ها و کارگاه هاي -1:تشکل ها و نظام صنفی کشاورزي
کارکنانبرگزاري دوره آموزشی -2برگزاري دوره آموزشی اعضا شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان ها   -1: ناعضاء،کارکنان و ارکان شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنا

شرکت هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان هاارکانبرگزاري دوره آموزشی -3هاي تعاون روستایی و کشاورزي و زنان ها    شرکت

نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت-10



ماره یکلیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم ش

یف
رد

مستندات قانونی نوع مجوزعنوان مجوز
بخشنامه، آیین (مصوبه، 

نامه)

مدارك مورد نیاز

بار
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مد

هزینه 
(ریال)

فرآیند متقاضی مجوز
صدور 
مجوز

مراجع 
ناظر

زمان تقریبی 
فرآیند مجوز 
(روز/ ساعت)

جوز
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ت
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حقی

قی
حقو

تی
دول

صی
صا

اخت
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ونی
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زش
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اي 
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رگا
/کا

 ها
وره

ي د
زار

برگ
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زي
اور

کش
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صنف
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 نظ
ا و
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ی(ت
ن)

زنا
ي و 

ورز
کشا

ی و 
ستای

 رو
ون

تعا
ي 

 ها
کت

شر
ان 

ارک
ن و 

کنا
کار

اء،
عض

(ا

برگزاري دوره ها و کارگاه هاي 
آموزش نظام هاي صنفی 

کشاورزي

اساسنامه شهرستان نظام 6ماده 29و 5بند 
10ماده 3بند //صنفی کارهاي کشاورزي.

اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهاي 
اساسنامه شهرستان 30ماده 7بند //کشاورزي.

5ماده 1بند //نظام صنفی کارهاي کشاورزي.
اساسنامه استانی نظام صنفی کارهاي 

اساسنامه استانی 30ماده 7بند //کشاورزي.
5ماده 3تبصره //نظام صنفی کارهاي کشاورزي.

2تبصره //وري کشاورزي.قانون افزایش بهره 
بند //قانون افزایش بهره وري کشاورزي.17ماده 

وظایف حاکمیتی دفتر، ابالغی مرکز نوسازي 1
مورخ 439/210و تحول اداري به شماره 

20/2/91.

معرفی نامه از تشکل یا نظام 
و احراز هویت صنفی کشاورزي

دودحقیقی و حقوقی
مح

نا

 -------√√√

زي 
مرک

ان 
ازم

س
ران

ی ای
ستای

 رو
ون

تعا

3
√روز

برگزاري دوره ها و کارگاه هاي 2
آموزش تشکل هاي کشاورزي

اساسنامه شهرستان نظام 6ماده 29و 5بند 
10ماده 3بند //صنفی کارهاي کشاورزي.

اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهاي 
اساسنامه شهرستان 30ماده 7بند //کشاورزي.

5ماده 1بند //کشاورزي.نظام صنفی کارهاي 
اساسنامه استانی نظام صنفی کارهاي 

اساسنامه استانی 30ماده 7بند //کشاورزي.
5ماده 3تبصره //نظام صنفی کارهاي کشاورزي.

2تبصره //قانون افزایش بهره وري کشاورزي.
بند //قانون افزایش بهره وري کشاورزي.17ماده 

نوسازي وظایف حاکمیتی دفتر، ابالغی مرکز 1
مورخ 439/210و تحول اداري به شماره 

20/2/91.

معرفی نامه از تشکل یا نظام 
و احراز هویت صنفی کشاورزي

دودحقیقی و حقوقی
مح

نا
 -------√√√3

√روز



نیزتکمیل شود 2است، فرم شماره با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنهااگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترك*

3
برگزاري دوره آموزشی اعضا 

شرکت هاي تعاون روستایی و 
کشاورزي و زنان ها

، 1350مصوب قانون شرکتهاي تعاونی 62ماده 
30/3/1388مورخ 11673/020ابالغیه شماره 

، »واگذاري تصدي گري«وزیر جهاد کشاورزي 
ستاد 3/10/90مورخ 9896/200ابالغیه شماره 

واگذاري امور «وزارت جهاد کشاورزي 44اصل 
مورخ 396، مصوبه شماره »تصدي گري

هیات مدیره سازمان تعاون روستایی 4/2/90
اگذاري اجراي دوره هاي قرارداد و«ایران 

آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی 
»تعاونی روستایی استان

درخواست و معرفی متقاضیان 
درصد 3فیش واریزي // آموزش

تاییدومعرفی // سهم آموزش
نامه مدیریت تعاون روستایی 

و احراز هویت حقیقی و استان
حقوقی

دود
مح

درصد سوده ویژه 3نا
√√√تعاونی ها

ران
ی ای

ستای
 رو

ون
تعا

زي 
مرک

ان 
ازم

س

1-2
روز

√√

4
برگزاري دوره آموزشی کارکنان 
شرکت هاي تعاون روستایی و 

کشاورزي و زنان ها

، 1350قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 62ماده 
30/3/1388مورخ 11673/020ابالغیه شماره 

، »واگذاري تصدي گري«وزیر جهاد کشاورزي 
ستاد 3/10/90مورخ 9896/200ابالغیه شماره 

واگذاري امور «وزارت جهاد کشاورزي 44اصل 
مورخ 396، مصوبه شماره »تصدي گري

هیات مدیره سازمان تعاون روستایی 4/2/90
قرارداد واگذاري اجراي دوره هاي «ایران 

آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی 
»تعاونی روستایی استان

اضیان درخواست و معرفی متق
درصد 3فیش واریزي // آموزش

تاییدومعرفی // سهم آموزش
نامه مدیریت تعاون روستایی 

و احراز هویت حقیقی و استان
حقوقی

دود
مح

درصد سوده ویژه 3نا
√√√تعاونی ها

1-2
روز

√√

5
برگزاري دوره آموزشی ارکان 
شرکت هاي تعاون روستایی و 

کشاورزي و زنان ها

، 1350قانون شرکتهاي تعاونی مصوب 62ماده 
30/3/1388مورخ 11673/020ابالغیه شماره 

، »واگذاري تصدي گري«وزیر جهاد کشاورزي 
ستاد 3/10/90مورخ 9896/200ابالغیه شماره 

واگذاري امور «وزارت جهاد کشاورزي 44اصل 
مورخ 396، مصوبه شماره »تصدي گري

تایی هیات مدیره سازمان تعاون روس4/2/90
قرارداد واگذاري اجراي دوره هاي «ایران 

آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی 
»تعاونی روستایی استان

درخواست و معرفی متقاضیان 
درصد 3فیش واریزي // آموزش

تاییدومعرفی // سهم آموزش
نامه مدیریت تعاون روستایی 

و احراز هویت حقیقی و استان
حقوقی

دود
مح

سوده ویژه درصد 3نا
√√√تعاونی ها

1-2
روز

√√


