
بسمه تعالی
1ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

شناسه خدمت-2تامین و توزیع نهاده هاي کشاورزي:عنوان خدمت-1
این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.)(
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ارائه 
دهنده 
خدمت

تعاون روستایی ایرانمرکزي سازماننام دستگاه اجرایی:
وزارت جهاد کشاورزينام دستگاه مادر:
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مشخصات خدمت

روستاییان و اعضاي شرکت ها/ اتحادیه هاي تعاون روستایی و کشاورزي از قبیل کود، سم، بذر، تامین و توزیع نهاده هاي موردنیاز شرح خدمت
مکانیزاسیون و ماشین آالت و ادوات کشاورزي.

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

نوع)G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی
مخاطبین

اعضاي شرکت ها/ اتحادیه هاي تعاونی هاي روستایی روستاییان و 
و کشاورزي

تصدي گريحمایتیحاکمیتیماهیت خدمت 
روستاییشهرستانیاستانیمنطقه ايملیسطح خدمت

مالکیتثبت تامین اجتماعیکارکسب ومالیاتسالمتآموزشتولد رویداد مرتبط با:
سایروفاتهامدارك و گواهینامهبازنشستگیازدواجبیمهتاسیسات شهري 

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

مدارك الزم براي انجام 
خدمت

مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی ها، گزارش بازدید فنی تعاون روستایی شهرستان،استان و مرکز، تاییدیه صالحیت فنی از کمیته فنی سازمان 
و احراز هویت حقیقی مدارك مسئول فنیجهاد کشاورزي استان، اسناد مالکیت زمین یا اجاره بلند مدت معتبر، آزمون آب و آزمون خاك، 

و حقوقی
اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران، دستورالعمل اجرایی تهیه و توزیع ماشین آالت و ادوات کشاورزي به شماره باالدستیقوانین و مقررات 

، دستورالعمل اجرایی سموم 22/12/90مورخ ن 47889/ت 244535، مصوبه هیئت وزیران به شماره 27/10/89مورخ 63035/124/4/204
اساسنامه شرکت ها اتحادیه ها و تعاونی هاي روستایی و 5،ماده 4/2/90مورخ 70166/124/4/204شیمیایی به شماره 

کشاورزي،دستورالعمل اجرایی تامین و توزیع نهاده هاي کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي

5 -
جزییات خدمت

سالدر:       ماه        فصل        خدمت گیرندگاننفر میلیون نفر عضو شرکت ها/ اتحادیه هاي تعاون روستایی5گیرندگانآمار تعداد خدمت 
ارایهزمانمدتمتوسط 
روز270تولید و توزیع بذور : //روز30الی 15خدمت:

سالبار در:       ماه        فصل     یکتواتر
ارائه درخواست و مداركحضوريبار مراجعهتعداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) 
به خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیکشماره حساب (هاي) بانکیمبلغ(مبالغ)
نداردندارد
نداردندارد

. . .
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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 الکترونیک                         ارسال پستی

کوتاهپیام تلفن گویا یا مرکز تماس  
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

ذکر ضرورت مراجعه الکترونیکیغیر
حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 :نهاده ها در فصل مورد نیاز الزام دارد در سایر

دستري باشد،لذا قبل از شروع فصل کشت و کار در اختیار 
کشاورزان قرار داده می شود و کشاورزان مطلع هستند.

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی



در مرحله درخواست خدمت

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

پیام کوتاهتلفن گویا یا مرکز تماس  
دفاتر پیشخوان 

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

سایر(باذکرنحوه دسترسی)
الکترونیکیغیر

ذکر 
ضرورت 

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 )

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاالکترونیکیERP(
(باذکرنحوه دسترسی)سایرپست الکترونیک                          

ذکر ضرورت الکترونیکیغیر
مراجعه 
حضوري

درمرحله ارائه خدمت

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

پیام کوتاهتلفن گویا یا مرکز تماس  
دفاتر پیشخوان 

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

سایر(باذکرنحوه دسترسی)
الکترونیکیغیر

ذکر ضرورت مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 :دریافت حواله از مراکز خدمات سایر

کشاورزي شهرستان

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
(

آمار توزیع استانی نهاده هاسامانه نهاده هاي کشاورزي
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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
(



انجمن صنفی تولیدکنندگان بذور 
همکاري در تعیین--------------- اصالح شده کشاورزي

تعرفه و یارانه
حق عضویت 

اعضا
دستگاه

کنندهمراجعه
انچمن تولیدکنندگان کودهاي 

متغییرارائه کود به کشاورزان--------------- زیستی-آلی
دستگاه
کنندهمراجعه

خرید کود اوره--------------- شرکت هاي پتروشیمی کشور
کیسه اي
350000

ریال

دستگاه
کنندهمراجعه

سازمان نظام مهندسی کشاورزي 
--------------- و منابع طبیعی ایران

اخذ خدمات مشاوره اي 
و کلینیک هاي

گیاه پزشکی و فروشگاه 
هاي سموم و ریز مغذي 

ها

نظام 
تعرفه اي

دستگاه
کنندهمراجعه

تسهیالت بانکی--------------- بانک هاي عامل
معرفی نامه

درصد 21
کارمزد

درصد 1
تشکیل 
پرونده

دستگاه
کنندهمراجعه

صندوق حمایت از توسعه سرمایه 
تسهیالت بانکی--------------- گذاري بخش کشاورزي

معرفی نامه

درصد8
کارمزد

درصد 1
تشکیل 
پرونده

(بالعوض)

دستگاه
کنندهمراجعه

تسهیالت--------------- صندوق توسعه ملی
اخذ سهمیه ملی

درصد 4
کارمزد

دستگاه
کنندهمراجعه
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عناوین فرایندهاي خدمت

تامین و توزیع کود شیمیایی یارانه اي-1
کودشیمیایی غیر یارانه ايتامین و توزیع -2
توزیع سموم و ریز مغذي ها - 3
تعیین سهمیه بذور اصالح شده شرکت ها/ اتحادیه ها-4
تولید و تکثیر بذور  اصالح شده غالت و دانه هاي روغنی-5
تامین و توزیع بذور اصالح شده -6
تامین و توزیع نهاده هاي دام و طیور و آبزیان-7
تجهیز و نوسازي واحدهاي خدمات مکانیزاسیون کشاورزيمعرفی نامه براي -8
معرفی نامه اخذ تسهیالت بانکی محصوالت کشاورزي-9



نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت-10



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

یف
رد

عنوان 
مجوز

مستندات قانونی نوع مجوز
نامه)(مصوبه، بخشنامه، آیین

مدارك مورد نیاز

بار
اعت

ت 
مد

هزینه 
(ریال)

فرآیند متقاضی مجوز
صدور 
مجوز

مراجع 
ناظر

زمان تقریبی 
فرآیند مجوز 
(روز/ ساعت)

جوز
د م

رآین
ف

ات
یح

وض
ت

قی
حقی

قی
حقو

تی
دول

صی
صا

اخت

ك *
شتر

م

کی
ونی

کتر
ال

کی
ونی

کتر
ر ال

غی

1

زي
اور

کش
ي 

 ها
اده

ع نه
وزی

 و ت
ین

تام

تامین نهاده

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران، 
دستورالعمل اجرایی تهیه و توزیع ماشین آالت و 

63035/124/4/204ادوات کشاورزي به شماره 
، مصوبه هیئت وزیران به شماره 27/10/89مورخ 

، 22/12/90ن مورخ 47889/ت 244535
اجرایی سموم شیمیایی به شماره دستورالعمل 

5،ماده 4/2/90مورخ 70166/124/4/204
اساسنامه شرکت ها اتحادیه ها و تعاونی هاي 

کشاورزي،دستورالعمل اجرایی تامین روستایی و 
و توزیع نهاده هاي کشاورزي وزارت جهاد 

کشاورزي

مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی 
ها، گزارش بازدید فنی تعاون 

شهرستان،استان و روستایی 
مرکز، تاییدیه صالحیت فنی از 

کمیته فنی سازمان جهاد 
کشاورزي استان، اسناد مالکیت 
زمین یا اجاره بلند مدت معتبر، 

آزمون آب و آزمون خاك، 
مدارك مسئول فنی

النه
√√√------ سا

زي
اور

کش
اد 

جه
ت 

زار
ت و

راع
ر ز

امو
ت 

اون
مع

30
√روز

توزیع نهاده2

سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران، اساسنامه
دستورالعمل اجرایی تهیه و توزیع ماشین آالت و 

63035/124/4/204ادوات کشاورزي به شماره 
، مصوبه هیئت وزیران به شماره 27/10/89مورخ 

، 22/12/90ن مورخ 47889/ت 244535
دستورالعمل اجرایی سموم شیمیایی به شماره 

5،ماده 4/2/90مورخ 70166/124/4/204
اساسنامه شرکت ها اتحادیه ها و تعاونی هاي 

کشاورزي،دستورالعمل اجرایی تامین روستایی و 
و توزیع نهاده هاي کشاورزي وزارت جهاد 

کشاورزي

مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی 
ها، گزارش بازدید فنی تعاون 
روستایی شهرستان،استان و 

مرکز، تاییدیه صالحیت فنی از 
سازمان جهاد کمیته فنی 

کشاورزي استان، اسناد مالکیت 
زمین یا اجاره بلند مدت معتبر، 

آزمون آب و آزمون خاك، 
مدارك مسئول فنی

النه
√√√------ سا

زي
اور

کش
اد 

جه
ت 

زار
ت و

راع
ر ز

امو
ت 

اون
مع

30
√روز



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

تولید و توزیع بذور3

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران، 
اجرایی تهیه و توزیع ماشین آالت و دستورالعمل 

63035/124/4/204ادوات کشاورزي به شماره 
، مصوبه هیئت وزیران به شماره 27/10/89مورخ 

، 22/12/90ن مورخ 47889/ت 244535
دستورالعمل اجرایی سموم شیمیایی به شماره 

5،ماده 4/2/90مورخ 70166/124/4/204
هاي اساسنامه شرکت ها اتحادیه ها و تعاونی

کشاورزي،دستورالعمل اجرایی تامین روستایی و 
و توزیع نهاده هاي کشاورزي وزارت جهاد 

کشاورزي

مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی 
ها، گزارش بازدید فنی تعاون 
روستایی شهرستان،استان و 

مرکز، تاییدیه صالحیت فنی از 
کمیته فنی سازمان جهاد 

کشاورزي استان، اسناد مالکیت 
اجاره بلند مدت معتبر، زمین یا 

آزمون آب و آزمون خاك، 
مدارك مسئول فنی

النه
√√√------ سا

زي
اور

کش
اد 

جه
ت 

زار
ت و

راع
ر ز

امو
ت 

اون
مع

27
0

√روز


