
بسمه تعالی
1ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

شناسه خدمت-2مشاغل کشاورزيشناسایی، طبقه بندي و استانداردسازي :عنوان خدمت-1
این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.)(

3  -
ارائه 

دهنده خدمت

تعاون روستایی ایرانمرکزيسازماننام دستگاه اجرایی:

وزارت جهاد کشاورزينام دستگاه مادر:
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مشخصات خدمت

سازمان ،بندي،استاندارد سازي مشاغل بخش کشاورزي و جهت شناسایی شاغلین و بهره برداران بخش کشاورزيبه منظور شناسایی،طبقهشرح خدمت
مرکزي تعاون روستایی ایران مبادرت به این امر می نماید تا نظام هاي صنفی کشاورزي بتوانند پروانه فعالیت مذکور را صادر نمایند.

)G2C(خدمت به شهرونداننوع خدمت 
خدمت G2B((خدمت به کسب و کار
و نظام صنفی به دیگردستگاه هاي دولتی

کارهاي کشاورزي

نوع
مخاطبین

نظام صنفی کارهاي اه هاي دولتی (معاونتهاي تخصصی) دستگ
کشاورزي

تصدي گريحاکمیتیماهیت خدمت 
روستاییشهرياستانیمنطقه ايملیسطح خدمت

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

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

مدارك الزم براي انجام 
خدمت

درخواست تقاضاي مشاغل کشاورزي از نظام هاي صنفی،سازمان ها و معاونت هاي تخصصی وزارت جهاد کشاورزي

و 4بند ////اساسنامه نظام صنفی کشاورزي.6ماده 25و 13بند //// فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي3دستورالعمل اجرایی ماده باالدستیقوانین و مقررات 
نامه نظام صنفی آیین22ماده "د"بند/////آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي.14ماده "ج"بند /////اساسنامه نظام صنفی کشاورزي.10ماده 2

دستوالعمل صدور، /////اساسنامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي شهرستان////آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي////کارهاي کشاورزي.
کتاب طبقه بندي و کدگذاري فعالیت هاي اقتصادي ایران//////تمدید و ابطال پروانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي
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جزییات خدمت

شده است.سال شناسایی و استاندارد سازي5شغل در طی 250آمار تعداد خدمت گیرندگان
روز10خدمت:ارایهزمانمدتمتوسط 

یکبار براي همیشه                                           تواتر
------------------ حضوريبار مراجعهتعداد

ارایه خدمت(ریال) به هزینه 
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

پیام کوتاهتلفن گویا یا مرکز تماس  
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

ذکر ضرورت الکترونیکیغیر
مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر: 

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)
ذکر ضرورت الکترونیکیغیر

مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
:نامه درخواستسایر

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

مرحله 
تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه 
یا ارتباط با دیگر 

دستگاه ها )

)ERPاینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاالکترونیکی
(باذکرنحوه دسترسی)سایرپست الکترونیک                          

ذکر ضرورت الکترونیکیغیر
مراجعه 
تشکیل جلسه و کارگروهحضوري

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

(باذکرنحوه دسترسی)اتوماسیون اداري: سایر
الکترونیکیغیر

ذکر ضرورت مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر: 

مراجعه به دستگاه:
ملی

استانی
شهرستانی
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ارتباط

خدمت
با

سایر
سامانه

ها 
اطالعاتی) (بانکهاي 

در
دستگاه

استعالم استعالم الکترونیکیفیلدهاي موردتبادلنام سامانه هاي دیگر
غیر 

الکترونیکی

برخط
online

دسته
اي 

)
Batch
(

معاونت ها و سازمان هاي تخصصی وزارت جهاد 
شرایط احراز///عنوان و کد شغلی و شرح وظایفکشاورزي حسب مورد

8 -
ارتباط

خدمت
با

دستگاههاي دیگرسایر

نام سامانه هاي دستگاه نام دستگاه دیگر
دیگر

فیلدهاي 
موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
هزینه)

غیرالکترونیکیاستعالماگراستعالم الکترونیکی
:، استعالم توسطاست برخط

online
دسته

اي 
)

Batch
(

دستگاه------ تقاضاي عنوان شغلی-------------- نظام صنفی کارهاي کشاورزي
کنندهمراجعه
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عناوین 
فرایندهاي 

خدمت

شناسایی مشاغل کشاورزي-1
مشاغل کشاورزيطبقه بندي و کد گذاري -2
استاندارد سازي مشاغل کشاورزي-3



نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت-10

مربوطواحدالکترونیکپستتلفنخانوادگینامونام

سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 09122971689moradniya2012@yahoo.comنیاشمس اهللا مراد 
روستایی ایران

سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 88901014mahmoodsalmani1340@yahoo.comمحمود سلمانی
روستایی ایران

81363285m.ghasr@agri-jahad.orgقصرسید مهدي شفیعی
کارشناس مسئول اصالح و بهبود 

فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

09122157637zareei.zahra@gmail.comزهرا زارعی
رییس گروه تشکیالت و روش هاي سازمان 

مرکزي تعاون روستایی ایران
معاون دفتر امور تشکل هاي کشاورزي88383067adib47@yahoo.comمرتضی ادیب

کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 09121238746ahmad.ghaderian52@gmail.comاحمد قادریان
سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

کارشناس اصالح و بهبود فرآیندها81363282f.taherirad@yahoo.comفهیمه طاهري راد

09124630694m.mshooshtari@yahoo.comمحمد مهدي شوشتري
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

ییارجا همان نیئآ22هدام دانتسا هب
1 هدام 24 13 دنب و " " و "د" دنب

لمعلاروتسد-نامزاس همانساسا
-یفنص ماظن رد مان تبث و تیوضع

هناورپ لاطبا دیدمت و رودص همان هویش
تیلاعف

يزرواشک شخبلغاشم يزاس درادناتسا و يدنب هقبط و ییاسانشراک ماجنا لحارم

يروآ عمج لغاشم نیوانع یسررب
هب لاسرا و تادنتسم ساسا رب هدش

یصصخت ياه دحاو

هقبط و ییاسانش هورگ راک لیکشت
شخب لغاشم يزاس درادناتسا و يدنب

تهج طبریذ ياه دحاو اب يزرواشک
یسررب

عورش

نایاپ

ویشرآ

يزرواشک ياهلکشت روما رتفد

يزرواشک ياهلکشت روما رتفد

يزرواشک ياهلکشت روما رتفد

يزرواشک ياهلکشت روما رتفد

لوط رد
لاس

زور10

نیودت قباوس و تادنتسم يروآ عمج
حالصیذ عجارم زا لغاشم هدش

عوبتم ترازو

زور3

يزرواشک ياهلکشت روما رتفد
)يدنب هقبط و ییاسانش هورگراک(

هطوبرم تادنتسم ساسا رب يدنب هقبط

شخب ریز ساسا رب لغاشم يراذگ دک
Isicعجرم هب هجوت اب

)لغاشم يراذگ دک یللملا نیب متسیس(

و اه تنواعم هب غالبا و يدنب عمج
و عوبتم ترازو یصصخت ياه شخب
یفنص ماظن و اه ناتسا ییاتسور نواعت

زور3

زور7

؟تسا دیئات دروم لغاشم ایآ

يزرواشک ياهلکشت روما رتفد

يزرواشک ياهلکشت روما رتفد

يزرواشک ياهلکشت روما رتفد

یلب

ریخ



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

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

مدارك مورد نیاز
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مد

هزینه 
(ریال)

فرآیند متقاضی مجوز
صدور 
مجوز

مراجع 
ناظر

زمان تقریبی 
فرآیند مجوز 
(روز/ ساعت)
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شناسایی مشاغل 
کشاورزي

فصل دوم آیین نامه 3دستورالعمل اجرایی ماده 
25و 13اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي// بند 

2و 4اساسنامه نظام صنفی کشاورزي.//بند 6ماده 
"ج"اساسنامه نظام صنفی کشاورزي.//بند 10ماده 
آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي.//بند14ماده 

صنفی کارهاي کشاورزي. آیین نامه نظام 22ماده "د"
آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي //

//اساسنامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي 
شهرستان///دستوالعمل صدور، تمدید و ابطال 

پروانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي//کتاب طبقه 
بندي و کدگذاري فعالیت هاي اقتصادي ایران

درخواست تقاضاي مشاغل کشاورزي 
ي صنفی،سازمان ها و از نظام ها

معاونت هاي تخصصی وزارت جهاد 
دودکشاورزي

مح
نا 

 ------√√

ان 
ایر

ی 
ستای

 رو
ون

تعا
زي 

مرک
ان 

ازم
س

زي
اور

کش
اي 

اره
ی ک

صنف
ام 

 نظ
و

10
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نیزتکمیل شود 2است، فرم شماره با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنهااگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترك*

2
طبقه بندي و کد 
گذاري مشاغل 

کشاورزي

فصل دوم آیین نامه 3دستورالعمل اجرایی ماده 
و 13اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي// بند 

اساسنامه نظام صنفی کشاورزي.//بند 6ماده 25
اساسنامه نظام صنفی 10ماده 2و 4

آیین نامه نظام 14ماده "ج"کشاورزي///بند 
22ماده "د"کشاورزي.///بند صنفی کارهاي 

آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي. //آیین 
نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي //اساسنامه 

نظام صنفی کارهاي کشاورزي 
شهرستان///دستوالعمل صدور، تمدید و ابطال 
پروانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي///کتاب 

طبقه بندي و کدگذاري فعالیت هاي اقتصادي 
رانای

درخواست تقاضاي مشاغل کشاورزي 
از نظام هاي صنفی،سازمان ها و 

معاونت هاي تخصصی وزارت جهاد 
دودکشاورزي

مح
نا 

 ------√√10
√روز

استاندارد سازي 3
مشاغل کشاورزي

فصل دوم آیین نامه 3دستورالعمل اجرایی ماده 
و 13اجرایی نظام صنفی کارهاي کشاورزي// بند 

اساسنامه نظام صنفی کشاورزي.//بند 6ماده 25
اساسنامه نظام صنفی 10ماده 2و 4

آیین نامه نظام 14ماده "ج"کشاورزي.///بند 
22ماده "د"بند صنفی کارهاي کشاورزي.///

آیین نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي. ///آیین 
نامه نظام صنفی کارهاي کشاورزي ///اساسنامه 

نظام صنفی کارهاي کشاورزي 
شهرستان///دستوالعمل صدور، تمدید و ابطال 
پروانه نظام صنفی کارهاي کشاورزي///کتاب 

طبقه بندي و کدگذاري فعالیت هاي اقتصادي 
ایران

درخواست تقاضاي مشاغل کشاورزي 
از نظام هاي صنفی،سازمان ها و 

معاونت هاي تخصصی وزارت جهاد 
دودکشاورزي

مح
نا 

 ------√√10
√روز


