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3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 

 معاونت امور دام –سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي نام دستگاه اجرايي:  

 نام دستگاه مادر: وزارت جهاد كشاورزي

4- 
مشخصات خدمت

 

صنعتي توسط سياستگذاري كليه مجوزها و پروانه هايي است كه براي فعاليت واحدهاي دامپروي صنعتي و نيمه  شرح خدمت
 سازمان نظام مهندسي كشاورزي استانها انجام مي پذيرد

 ) G2Cخدمت به شهروندان ( نوع خدمت 
خدمت به كسب و كار )G2B(  
   خدمت به ديگردستگاه هاي

 )G2Gدولتي(

نوع مخاطبين
بهره برداران (متقاضيان جديد ،دارندگان موافقت  

اصولي، مجوز تاسيس واحدها، پروانه بهره 
 برداري،)

 تصدي گري حاكميتي  ماهيت خدمت 
 شهرستاني  شهري     استاني منطقه اي     ملي  سطح خدمت

 ثبت مالكيت     تامين اجتماعي     كسب و كار  ماليات    سالمت   آموزش    تولد      رويداد مرتبط با: 
 ساير   وفات   هامدارك و گواهينامه    بازنشستگي    ازدواج    بيمه    تاسيسات شهري     

 رخداد رويدادي مشخص  فرارسيدن زماني مشخص تقاضاي گيرنده خدمت     نحوه آغاز خدمت
ساير:  ...     تشخيص دستگاه 

 
   

  



مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

تصوير آخرين مدرك  -خدمت يا معافيت دائم (عكسشناسنامه، كارت ملي، كارت پايان افراد حقيقي : 
 تحصيلي)

ثبت شركت، مدارك موسسين شركت، اساسنامه شركت (جهت متقاضيان حقوقي)، آگهي افراد حقوقي : 
 تاسيس يا آخرين تغييرات

قطعه عكس، تصوير ثبت  2تصوير شناسنامه، تصوير كارت ملي،كارت پايان خدمت، موافقت اصولي :
شركت،تصوير آگهي روزنامه رسمي، تصوير اساسنامه، تكميل و ارايه فرم تقاضاي صدور موافقت اصولي توسط 

 نقشه محل مورد نظر براي اجراي طرح ممهور به مهر مهندس ناظر  -متقاضي 
 قت اصولي صادره قبلي، پروانه بهداشتيمواف تمديد موافقت اصولي :

تكميل و ارائه فرم  -پروانه بهداشتي تاسيس صادره از سازمان نظام دامپزشكي -اصل موافقت اصولي تاسيس :
نقشه  - 11پاسخ استعالم از دستگاه هاي اجرايي طبق ماده  -تقاضاي صدور پروانه تاسيس توسط متقاضي 

 ارائه طرح توجيهي و فني -دارك مربوط به مالكيت زمينم -موقعيت زمين و محل اجراي پروژه
اصـل مجـوز تأسـيس، مجـوز معتبـر       –درخواست كتبي متقاضي با ذكر داليل عدم پيشـرفت   تمديد تاسيس :

 بهداشتي و تمديد استعالماتي كه تاريخ آنها سپري شده است .
ارائه درخواست كتبي،اصل پروانه بهره برداري قبلي يا تمديد شده، پروانه بهداشتي  تمديد پروانه بهره برداري :

 معتبر سازمان نظام دامپزشكي 
فرم تقاضاي صدور پروانه بهره برداري تكميل شده توسط   -اصل موافقت اصولي و پروانه تاسيس بهره برداري :

ام عمليات ساختماني و نصب تاسيسات و فرم تكميل شده توسط مهندس ناظر فني مبني بر اتم -متقاضي
 -اصل پروانه هاي بهداشتي موافقتهاي اصولي و بهره برداري -فرم تكميل شده پايان كار ساختمان -تجهيزات

 معرفي مسئول فني توليد،اصل  پروانه بهداشتي موافقت اصولي و بهره برداري
نظام مهندسي كشاورزي و دامپزشكي   درخواست كتبي ، گزارش بازديد فني و بهداشتي سازمان توسعه :

 موافقت سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و دامپزشكي 
استعالماتي كه زمانشان سپري شده است. پروانه معتبر بهره برداري و  –مجوز توسعه قبلي  تمديد توسعه :

ان نظام واحدهاي استاني و يا شهرستاني سازم :(استعالمات مرحله تأسيس حسب مورد )  –بهداشتي 
شركت  -شركت آب منطقه اي استان و يا شهرستان -اداره كل محيط زيست استان و يا شهرستان -دامپزشكي

مديريت  -اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان و يا شهرستان  -توزيع نيروي برق استان و يا شهرستان
 استان و يا شهرستان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري -امور اراضي استان و يا شهرستان

انتقال پروانه تاسيس به غير، و  انتقال كليه اراضي، امكانات،  -درخواست كتبي  انتقال مجوز تاسيس :
 -تسهيالت، تعهدات و اختيارات به طور يكجا با رعايت مقررات مربوطه و كسب اجازه از جهاد كشاورزي استان 

كت) قبل از احداث هرگونه ابنيه و تاسيسات با رعايت انتقال پروانه تاسيس از شخص حقيقي به حقوقي(شر
ضوابط مربوطه مشروط بر ارائه وكالتنامه قانوني از سوي ساير شركاء مبني بر تغيير نام صاحب پروانه به نام هر 

 يك از شركاء بالمانع مي باشد.انتقال تعهدات محضري به خريدار
سات كه به تائيد واحدهاي استاني يا شهرستاني سازمان درصد طرح اعم از ساختمان و تاسي 50پيشرفت  حداقل

نظام مهندسي رسيده واخذ مجوز الزم از سازمان جهادكشاورزي استان گواهي عدم بدهي انتقال دهنده به بانك 
 و يا گواهي نقل و انتقال تعهدات از بانك

رعايت دستورالعملها، درخواست كتبي، گزارش رسمي و مستند كارشناسان ذيصالح مبني بر عدم  ابطال :
استانداردها و ساير ضوابط فني يا بهداشتي ، گزارش بازديد كارشناس فني يا بهداشتي مبني بر عدم رعايت 

 ضوابط و مقررات فني يا بهداشتي ، احكام قطعي مراجع ذيصالح قضائي، تأمين اجتماعي، عدم بدهي به بانك
قانون نظام جامع دامپروري حسب مورد ،  11مات ماده درخواست كتبي متقاضي، استعالبهسازي و نوسازي : 

 پروانه بهره برداري و پروانه بهداشتي
قانون نظام جامع دامپروري حسب  11درخواست كتبي متقاضي، استعالمات ماده تمديد بهسازي و نوسازي : 

 مورد ، پروانه بهره برداري و پروانه بهداشتي
 بهره برداري قبلي، پروانه بهداشتيدرخواست كتبي ، پروانه تغيير كاربري : 

 معرفي نامه، نقشه مشخصات زمين، گزارش بازديد كارشناس بهداشتي بهداشتي :
 
 



وزير جهاد كشاورزي درخصوص  10/1/91مورخ  318/020قانون نظام جامع دامپروري كشور، ،ابالغيه شماره  قوانين و مقررات باالدستي
قانون نظام جامع دامپروري كشور و اصالحيه آن شماره  5ماده  5و  3 ،2، 1دستورالعمل اجرايي تبصره هاي 

 7/3/91مورخ  7195/020

5- 
جزييات خدمت

 

 خدمت گيرندگان در:   ماه         فصل      سال آمار تعداد خدمت گيرندگان                 
  خدمت: ارايه زمان متوسط مدت

 بار در:       ماه        فصل          سال                   يكبار براي هميشه                تواتر
  تعداد بار مراجعه حضوري

هزينه ارايه خدمت(ريال) به 
 خدمت گيرندگان

 پرداخت بصورت الكترونيك شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)
صدور موافقت اصولي و تاسيس و 

بهره برداري و تمديد بهره برداري و 
مجوز توسعه و تمديد مجوز توسعه 

و مجوز بهسازي و نوسازي و تمديد 
بهسازي و نوسازي و مجوز تغيير 

 2ماد ه 3مطابق تبصره كاربري : 
قانون افزايش بهره وري بخش 

كشاورزي و منابع طبيعي ساالنه 
رزي ابالغ توسط وزير جهاد كشاو

 مي گردد.
 ابطال : ندارد

 

صدور موافقت اصولي و تاسيس و 
بهره برداري و تمديد بهره برداري و 
مجوز توسعه و تمديد مجوز توسعه 

و مجوز بهسازي و نوسازي و تمديد 
بهسازي و نوسازي و مجوز تغيير 

شماره حساب واريز كاربري : 
تعرفه به صورت استاني اعالم 

ماره مي شود. ابالغيه ش
 21/8/93مورخ  23579/020

 وزير جهاد كشاورزي
 

 

 -  
. . .   

6- 
نحوه دسترسي به خدمت

 

 آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن   بصورت استاني
 

  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:
 رسانه ارتباطي خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع رساني خدمت
 

الكترونيكي 
 

(برنامه كاربردي) اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)         تلفن همراه 
 پست الكترونيك                         ارسال پستي    
 تلفن گويا يا مركز تماس               پيام كوتاه    
 ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت مراجعه  غيرالكترونيكي
حضوري

 

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زيرساخت ارتباطي مناسب   
 ساير: ممكن است متقاضي به

 اينترنت دسترسي نداشته باشد و
 حضورا كسب اطالع نمايد

 مراجعه به دستگاه:
   ملي 
   استاني 
 شهرستاني 



در مرحله درخواست خدمت
 

 الكترونيكي   
 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)   
 پست الكترونيك                         ارسال پستي    
 تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
 دفاتر پيشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان: (پايلوت استان كرمانشاه)
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

 
غيرالكترونيكي 

ذكر ضرورت 
مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد 
 جهت احراز اصالت مدرك 
   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

 ساير: 

 مراجعه به دستگاه:
 ملي 
استاني 
شهرستاني 

مرحله توليد خدمت
(فرايند داخل دستگاه يا  

ارتباط با ديگر دستگاه ها 
( 

 الكترونيكي   
 

 )ERP اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)      اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا    
 ساير (باذكرنحوه دسترسي)پست الكترونيك                              

 
 غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت 
مراجعه 
حضوري

  

درمرحله ارائه خدمت
 

 الكترونيكي    
 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)    
 پست الكترونيك                         ارسال پستي    
 تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه    
 دفاتر پيشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
 عناوين مشابه دفاتر پيشخوان   
 ساير(باذكرنحوه دسترسي)    

ذكر ضرورت  غيرالكترونيكي
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد       
 جهت احراز اصالت مدرك   
                             نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
ساير: دريافت پروانه / مجوز 

 مراجعه به دستگاه:
ملي 
 استاني 
شهرستاني 

7- 
ارتباط

 
خدمت

 با 
ساير

 
سامانه
 

ها 
(بانكهاي اطالعاتي) 

 در
دستگاه

 

 فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر
 
 

استعالم  استعالم الكترونيكي
غير 

 الكترونيكي

برخط
 online

 

دسته
اي 

)
Batch
( 
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ارتباط

 
خدمت

 با 
ساير
 

دستگاههاي ديگر
 

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه ديگر
 ديگر

فيلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
 هزينه)

 غيرالكترونيكي استعالم اگر استعالم الكترونيكي
برخط :است، استعالم توسط

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

 دستگاه      ندارد
 كننده مراجعه



9- 
عناوين 

فرايندهاي خدمت
 

     

 صدور و تمديد موافقت اصولي  -1
 صدور و تمديد مجوز تاسيس  -2
 صدور و تمديد پروانه بهره برداري -3
 صدور و تمديد مجوز توسعه  -4
 انتقال مجوز تاسيس  -5
 ابطال موافقت اصولي ،  مجوز تاسيس  و پروانه بهره برداري  -6
 صدور  و تمديد پروانه هاي بهداشتي  -7
 صدور مجوز بهسازي و نوسازي -8
 تمديد مجوز بهسازي و نوسازي -9

 مجوز تغيير كاربري -10
 :فرم كننده تكميل خانوادگي نام و نام

 شباني
 

 05632227101:تلفن
-3 

 :الكترونيك پست
info@kj-agrijahad.ir  

 

 :مربوط واحد
 معاونت توليدات دامي دفتر بر نامه ريزي

  
 


