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3- 
ارائه دهنده 

خدمت
  مديريت امور شيالت و آبزيان سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي: ستاد نام دستگاه اجرايي: 

 وزارت جهاد كشاورزي نام دستگاه مادر:
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مشخصات خدمت

 

اين خدمات عمدتا به منظور دريافت تسهيالت بانكي و جذب تسهيالت مربوطه به پروژه هاي شيالتي جهت  شرح خدمت
توسعه ايجاد و مكانيزاسيون فعاليت ها در راستاي افزايش توليد در اب هاي داخلي و ساحلي و افزايش صيد در 

 اب هاي ساحلي ميباشد 
مه و موافقت نامه با معاونت راه بردي و هماهنگي با وزارت به منظور تحقق اين اهداف نسبت به تهيه تفاهم نا

جهاد كشاورزي و تلفيق منابع با بانك عامل جهت اخذ تسهيالت مصوب اقدام ميگردد كه نهايتا جهت اخذ 
 تحصيل اعتبار جدول توزيع انساني تهيه و به اداره شيالت استانها جهت جذب ابالغ ميگردد 

 يان و شيالت موارد پوشش جهت زير بخش ابز
و –خاوياري  –زينتي –ماهيان –ميگو –سرذ ابي  –فعاليت هاي ابزي پروري (تكثير و پرورش ماهيان گرمابي -

 صيد و صيادي (نوسازي و خريد تجهيزات شناور )-پرورش ماهي در قفس)
 تجهيز و تكميل ناوگان حمل و نقل و نگه داري ابزيان -
 ايجاد فعاليت هاي ابزي پروري -
 تجهيز و نوسازي مراكز عرضه بهداشتي ابزيان -
درخواست تسهيالت ابتدا از طريق متقاضيان در استان با مراجعه به ادارات كل شيالت استان و سازمان جهاد -

 استان و معرفي متقاضي بعد ار تامين اعتبار از منابع اعتباري استاني و ملي به بانك عامل انجام ميگيرد 
  )G2C( ت به شهروندانخدم  نوع خدمت 

  خدمت به كسب و كار )G2B(  
نوع )G2G(خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي    

 
مخاطبين

    

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

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

تقاضاي گيرنده    نحوه آغاز خدمت
 خدمت    

 رخداد رويدادي مشخص      فرارسيدن زماني مشخص   

 ساير:  ...     تشخيص دستگاه    
مدارك الزم براي انجام 

 خدمت
طرح  –درخواست كتبي متقاضي  –روزنامه رسمي ثبت شركت  –كارت پايان خدمت  –كارت ملي  –شناسنامه 

تعيين ليست ادووات و تجهيزات مورد نظر  –گزارش كارشناسان فني شيالتي  –توجيهي فني و اقتصادي 
 متقاضي از ليست فرو شندگان مجاز در سايت مركز مكانيزاسيون كشاورزي 

موضوع ابلغيه وزير جهاد 26/03/93مورخ 800/04/555نامه مركز توسعه  ميكانيزاسيون كشاورزي به شماره  - باالدستيقوانين و مقررات 
  31/02/93مورخ 20/5489كشاورزي به شماره 
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 1392نفر خدمت گيرندگان در   ماه      فصل       سال 288                   آمار تعداد خدمت گيرندگان



 يك ساعت تا يك روز  خدمت: ارايه زمان مدتمتوسط 
 ماه        فصل          سالدر      يكبار  تواتر
 حداقل دو بار  حضوري بار مراجعه تعداد

هزينه ارايه خدمت(ريال) به 
 خدمت گيرندگان

 پرداخت بصورت الكترونيك شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)
   
   
 .. .   
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نحوه دسترسي به خدمت

 

 س دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آنآدر
www.tbanki.maj.ir 

  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 
 

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

الكترونيكيغير 

ذكر
 

ضرورت 
مراجعه حضوري

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

 ساير: 

 مراجعه به دستگاه:
   ملي 
   استاني 
شهرستاني 

در مرحله درخواست خدمت
 

 الكترونيكي   
 

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

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

 
الكترونيكيغير 

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    
 اتوماسيون  اداري (باذكرنحوه دسترسي) سايرپست الكترونيك                         

 
 الكترونيكيغير

ذكر ضرورت 
مراجعه 
حضوري

 نبود زير ساخت ارتباطي مناسب بين ستاد و مراكز استاني تابعه  

 



درمرحله ارائه خدمت
 

 الكترونيكي    
 

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

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

 
الكترونيكيغير 

ذكر ضرورت 
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد  
 جهت احراز اصالت مدرك

    نبود زيرساخت ارتباطي مناسب
 ساير: 

 مراجعه به دستگاه:
  ملي 
استاني 

 شهرستاني 
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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 :توسط، استعالم است

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 

ثبت درخواست   بانك ها عامل 
 تسهيالت 

   دستگاه 
كننده مراجعه 

 دستگاه        ثبت درخواست   صندوق توسعه ملي 
 كننده مراجعه    

اداره شيالت مديريت جهاد 
 كشاورزي شهرستان 

 دستگاه        تاييديه كارشناسي  
 كننده مراجعه    

اداره كل مديريت شيالت  
 استان 

 دستگاه          تاييديه درخواست  
 مراجعه كننده     

مركز توسعه مكانيزاسيون  
 كشاورزي 

 دستگاه         ليست فروشندگان  
 مراجعه كننده     
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عناوين 
فرايندهاي 

 
     

 ارايه درخواست و ثبت -1
 تكميل مدارك و بررسي -2
 تاييد مدارك -3



 استعالمات و تاييد صالحيت -4
 صدور معرفي نامه -5

 :مربوط واحد :الكترونيك پست :تلفن :فرم كننده تكميل خانوادگي نام و نام

 



 نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت -10
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


