
  شناسنامه خدمت 

  سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی : نام دستگاه اجرایی

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان توسط فیلد این ( :شماره شناسه خدمت    اخذ مجوز تغییر کاربري اراضی ثبت نام متقاضیان:   وظیفه/عنوان خدمت

  ).شود می تکمیل کشور

  حمایتی□تصدي گري                     □حاکمیتی                :                 وظیفه/ماهیت خدمت

      1ماده  1تبصره  ثبت نام متقاضیان اخذ مجوز : وظیفه/شرح خدمت

 کشاورزان و سرمایه گذاران  ):گان(معرفی خدمت گیرنده 

 کشاورزان و سرمایه گذاران : انواع زیر گروه هاي خدمت

  :........) تعداد(حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته □:             کانال کنونی ارائه خدمت

 حضور در پیشخوان و دفاتر روستايICT)اینترانت               □اینترنت           □              :......)تعداد□ SMS    

 : کانال هاي دیگر□      مرکز تماس □

        الکترونیکیارائه ي خدمت به صورت غیر  □:    الکترونیکیروش ارائه خدمت 

تراکنشی                                                                                                                       □     تعاملی             برگ از طریق وب   راز چگونگی ارایه خدمت  و امکان دریافت کا الکترونیکیاطالع رسانی  □   

 

  ارائه زمین مورد عمل و انطباق اسناد مالکیتی: ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري

 

 نفر 500سالیانه  :آمار تعداد خدمت گیرندگان

روستایی                                                                                                                       □شهري            □استانی          منطقه اي        □ملی        □:           سطح ارائه خدمت الکترونیکی

 G2G              G2C                      □ G2B                 □ B2B            □ B2C □:            نوع خدمت

 یکبار : یک ساله تعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک بازه/ تعداد دوره ها

 دائمی : مدت زمان ارائه خدمت

 ریال30000 ):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت                       ریال30000:      ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 

است و یا توسط خود دستگاه ) سازمانهااز دیگر ... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی 

  ؟ قابل انجام است ساًأر

  .اخذ استعالم از سایر دستگاه ها بصورت سنتی و توسط متقاضی صورت بگیرد: نام سازمانهاي همکار

 

  .شود مدارك مالکیتی اراضی و نیز مدارك هویتی اشخاص در سامانه آپلود می: نیازمندیهاي احراز هویت حقیقی و حقوقی

 

  ...پایگاه اطالعات ثبت احوال کشور و  : نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور

 

  کاهش هزینه ها و جلوگیري از اتالف وقت و کنترل دقیق و بدست آوردن آمار صحیح :مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 

  استعالم شونده و سنتی شدن بخشی از فرآیندهاي  عدم ارتباط الکترونیکی با سایر دستگاه: موانع و مشکالت ارائه خدمت

  

  

  



  شناسنامه خدمت 

  سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی : نام دستگاه اجرایی

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان توسط فیلد این (: شماره شناسه خدمت    ثبت نام متقاضیان اخذ مجوز تغییر کاربري اراضی:   وظیفه/عنوان خدمت

  ).شود می تکمیل کشور

  حمایتی□تصدي گري                     □حاکمیتی                :                وظیفه/ماهیت خدمت

      1ماده  4ثبت نام متقاضیان اخذ مجوز تبصره  : وظیفه/شرح خدمت

 کشاورزان و سرمایه گذاران  ):گان(معرفی خدمت گیرنده 

 کشاورزان و سرمایه گذاران : انواع زیر گروه هاي خدمت

  :........) تعداد(حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته □:             کانال کنونی ارائه خدمت

 حضور در پیشخوان و دفاتر روستايICT)اینترانت               □اینترنت           □              :......)تعداد□ SMS    

 : کانال هاي دیگر□      مرکز تماس □

        الکترونیکیارائه ي خدمت به صورت غیر  □:    الکترونیکیروش ارائه خدمت 

تراکنشی                                                                                                                       □     تعاملی             برگ از طریق وب   راز چگونگی ارایه خدمت  و امکان دریافت کا الکترونیکیاطالع رسانی  □   

 

  ارائه زمین مورد عمل و انطباق اسناد مالکیتی: ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري

 

 نفر 500سالیانه  :آمار تعداد خدمت گیرندگان

روستایی                                                                                                                       □شهري            □استانی          منطقه اي        □ملی        □:           سطح ارائه خدمت الکترونیکی

 G2G              G2C                      □ G2B                 □ B2B            □ B2C □:            نوع خدمت

 یکبار : یک ساله تعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک بازه/ تعداد دوره ها

 دائمی : مدت زمان ارائه خدمت

 ریال30000 ):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت                       ریال30000:      ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 

است و یا توسط خود دستگاه ) انهااز دیگر سازم... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی 

  ؟ قابل انجام است ساًأر

  .اخذ استعالم از سایر دستگاه ها بصورت سنتی و توسط متقاضی صورت بگیرد: نام سازمانهاي همکار

 

  .شود مدارك مالکیتی اراضی و نیز مدارك هویتی اشخاص در سامانه آپلود می: نیازمندیهاي احراز هویت حقیقی و حقوقی

 

  ...پایگاه اطالعات ثبت احوال کشور و  : به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور نیاز

 

  کاهش هزینه ها و جلوگیري از اتالف وقت و کنترل دقیق و بدست آوردن آمار صحیح :مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 

  م شونده و سنتی شدن بخشی از فرآیندهاي استعال عدم ارتباط الکترونیکی با سایر دستگاه: موانع و مشکالت ارائه خدمت

  

  

  



  شناسنامه خدمت 

  سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی : نام دستگاه اجرایی

  ).شود می تکمیل کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان توسط فیلد این (: شماره شناسه خدمت    ثبت نام متقاضیان واگذاري زمین:   وظیفه/عنوان خدمت

  حمایتی□تصدي گري                     □حاکمیتی                :                 وظیفه/ماهیت خدمت

      ثبت نام متقاضیان واگذاري زمین : وظیفه/شرح خدمت

 کشاورزان و سرمایه گذاران  ):گان(معرفی خدمت گیرنده 

 کشاورزان و سرمایه گذاران : انواع زیر گروه هاي خدمت

  :........) تعداد(حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته □:             ارائه خدمتکانال کنونی 

 حضور در پیشخوان و دفاتر روستايICT)اینترانت               □اینترنت           □              :......)تعداد□ SMS    

 : کانال هاي دیگر□      مرکز تماس □

        الکترونیکیارائه ي خدمت به صورت غیر  □:    الکترونیکیروش ارائه خدمت 

تراکنشی                                                                                                                       □     تعاملی             برگ از طریق وب   راز چگونگی ارایه خدمت  و امکان دریافت کا الکترونیکیاطالع رسانی  □   

 

  ارائه زمین مورد عمل و انطباق اسناد مالکیتی: ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري

 

 نفر 500سالیانه  :آمار تعداد خدمت گیرندگان

روستایی                                                                                                                       □شهري            □استانی          منطقه اي        □ملی        □:           سطح ارائه خدمت الکترونیکی

 G2G             G2C                      □ G2B                 □ B2B            □ B2C □:            نوع خدمت

 یکبار : یک سالهتعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک بازه / تعداد دوره ها

 دائمی : مدت زمان ارائه خدمت

 ریال30000 ):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت                       ریال30000:      ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 

است و یا توسط خود دستگاه ) سازمانهااز دیگر ... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی 

  ؟ قابل انجام است ساًأر

  .اخذ استعالم از سایر دستگاه ها بصورت سنتی و توسط متقاضی صورت بگیرد: نام سازمانهاي همکار

 

  .شود مدارك مالکیتی اراضی و نیز مدارك هویتی اشخاص در سامانه آپلود می: نیازمندیهاي احراز هویت حقیقی و حقوقی

 

  ...پایگاه اطالعات ثبت احوال کشور و  : نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور

 

  کاهش هزینه ها و جلوگیري از اتالف وقت و کنترل دقیق و بدست آوردن آمار صحیح :مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 

  ستعالم شونده و سنتی شدن بخشی از فرآیندهاي ا عدم ارتباط الکترونیکی با سایر دستگاه: موانع و مشکالت ارائه خدمت

  

  

   



  شناسنامه خدمت 

  سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی : نام دستگاه اجرایی

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان توسط فیلد این ( :شماره شناسه خدمت    اخذ مجوز تغییر کاربري اراضی ثبت نام متقاضیان:   وظیفه/عنوان خدمت

  ).شود می تکمیل کشور

  حمایتی□تصدي گري                     □حاکمیتی                □:                 وظیفه/ماهیت خدمت

      1ماده  4تبصره ثبت نام متقاضیان اخذ مجوز  : وظیفه/شرح خدمت

 کشاورزان و سرمایه گذاران  ):گان(معرفی خدمت گیرنده 

 کشاورزان و سرمایه گذاران : انواع زیر گروه هاي خدمت

  :........) تعداد(حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته □:             کانال کنونی ارائه خدمت

    SMS □اینترانت               □اینترنت           □              :......)تعداد(ICTحضور در پیشخوان و دفاتر روستاي □

 : کانال هاي دیگر□      مرکز تماس □

  ارائه ي خدمت به صورت غیر الکتریکی       □:    الکتریکیروش ارائه خدمت 

تراکنشی                                                                                                                       □     تعاملی      □       برگ از طریق وب   راطالع رسانی الکتریکی از چگونگی ارایه خدمت  و امکان دریافت کا □   

 

  ارائه زمین مورد عمل و انطباق اسناد مالکیتی: ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري

 

 نفر 500سالیانه  :آمار تعداد خدمت گیرندگان

روستایی                                                                                                                       □شهري            □استانی          □منطقه اي        □ملی        □:           سطح ارائه خدمت الکترونیکی

 G2G             □ G2C                      □ G2B                 □ B2B            □ B2C □:            نوع خدمت

 یکبار : بازه یک سالهتعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک / تعداد دوره ها

 دائمی : مدت زمان ارائه خدمت

 ریال30000 ):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت                       ریال30000:      ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 

است و یا توسط خود دستگاه ) سازمانهااز دیگر ... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی 

  ؟ قابل انجام است ساًأر

  .اخذ استعالم از سایر دستگاه ها بصورت سنتی و توسط متقاضی صورت بگیرد: نام سازمانهاي همکار

 

  .شود مدارك مالکیتی اراضی و نیز مدارك هویتی اشخاص در سامانه آپلود می: نیازمندیهاي احراز هویت حقیقی و حقوقی

 

  ...پایگاه اطالعات ثبت احوال کشور و  : نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور

 

  کاهش هزینه ها و جلوگیري از اتالف وقت و کنترل دقیق و بدست آوردن آمار صحیح :مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 

  ستعالم شونده و سنتی شدن بخشی از فرآیندهاي ا عدم ارتباط الکترونیکی با سایر دستگاه: موانع و مشکالت ارائه خدمت

  

  

  



 گري امور حاکمیتی و تصدي

  اعمال حاکمیتی - 1

، امور حاکمیتی آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع مدیریت خدمات کشوري وننقا 8وفق ماده 

  .شود مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفاده دیگران نمی بهرهآن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و 

  .با توجه به تعریف فوق، آن دسته از اعمال دولت که داراي سه شرط زیر باشد، جزو اعمال حاکمیتی خواهد بود

هاي اجتماعی،  اقتدار کشور در تمام زمینهانجام آنها سبب اقتدار و حاکمیت کشور گردد؛ اقتدار و حاکمیت در اینجا معنایی عام دارد و  -1

  .گیرد را در بر می... سیاسی، نظامی، فرهنگی و 

  .منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردد؛ سرایت منفعت اعمال حاکمیتی به افراد جامعه ممکن است به طور مستقیم و یا غیرمستقیم باشد -2

  .ودیتی براي دیگران به وجود آید، از خدمات مربوط به امور حاکمیتی برخوردار شوندتوانند بدون اینکه محد هر یک از افراد جامعه می -3

  :این موارد عبارتند از. بیان نموده است 8الزم به توجه است، مقنن برخی از مصادیق امور حاکمیتی را به طور تمثیلی در ذیل ماده 

  .ی، فرهنگی و سیاسیریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماع سیاستگذاري، برنامه -

  .برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد -

  .ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم -

  .هاي الزم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاري ها و مزیت نمودن زمینه  فراهم -

  .م و امنیت و اداره امور قضائیگذاري، امور ثبتی، استقرار نظ قانون -

  .حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی -

  .ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی -

  .اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی -

  .و میراث فرهنگی حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی -

  .تحقیقات بنیادي، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضاي فرکانس کشور -

  .هاي واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهاي عمومی ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیري از بیماریها و آفت -

قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی  30و  29نظیر موارد مذکور در اصول  این قانون 11و  10، 9بخشی از امور مندرج در مواد  -

هاي تأمین اجتماعی و  بنابراین امور مربوط به حمایت. باشد وزیران امکانپذیر نمی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت

    .باشد آموزش و پرورش جزو امور حاکمیتی می



از . گیرد ر قرار میموجب قانون اساسی در قوانین عادي جزء این امو  هاي کلی مصوب مقام معظم رهبري به که با رعایت سیاست رديسایر موا -

باشد عبارت است از اصالح نظام اداري و قضـائی، رفع  هاي ابالغی از سوي مقام رهبري جزو امور حاکمیتی می جمله اموري که طبق سیاست

  .در مناطق روستایی کشور، تقویت، توسعه و نوسازي صنایع دفاعی کشور ها خصوصاً محرومیت

  گري اعمال تصدي - 2

اعمال تصدي اعمالی است «: نماید ، اعمال تصدي را اینگونه تعریف می1307ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوي بین افراد و دولت مصوب 

  ».اجاره و امثال آن... دهد، مانند خرید و فروش امالك  ینظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام م که دولت از نقطه

گري اعمال مربوط به امور اقتصادي است که  توان گفت، اعمال تصدي قانون مدیریت خدمات کشوري می 11ضمن اینکه با توجه مستفاد ماده 

کند، از قبیل تصدي در  حقوق خصوصی عمل میبرداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در  دولت متصدي اداره و بهره

  . ، ارتباطات و راه هاي انرژي هاي آب و خاك و شبکه برداري از طرح ، مسکن و بهره ، بازرگانی و نقل  ، حمل ، کشاورزي امور صنعتی

دهد و ثانیاً  خصوصی انجام می گري آن است که اوالً دولت آنها را مشابه شخص حقیقی و یا حقوقی حقوق بنابراین ویژگی بارز اعمال تصدي

  .اصول و قواعد حاکم بر آن مقررات حقوق خصوصی است نه حقوق عمومی

، فرهنگی و خدماتی اصوالً باید از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و  گري مربوط به امور اجتماعی البته الزم به ذکر است اعمال تصدي

هاي   ت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام گیرد و فقط در مواردي که انجام امور تصدينهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صالحی

  .الذکر مقدور نباشد، دولت موظف به ایجاد و اداره واحدهاي دولتی خواهد بود هاي فوق موصوف به شیوه

 

 -----------------------------------------------------------------------------  

   : انواع تجارت الکترونیک

 

  : به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از (Transactions)ها تجارت الکترونیک را میتوان از حیث تراکنش

 . ها هستند به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه : (B2B) ارتباط بنگاه و بنگاه

به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاري مستقیم بین شرکتها و  : (B2C) رف کنندهارتباط بنگاه و مص

 . باشد مشتریان می

ها یا خدمات خود را به شرکتها  در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده : (C2B) ها و شرکتها ارتباط مصرف کننده

 . میفروشند

 . کنندگان است در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف : (C2C) کننده کننده با مصرف مصرفارتباط 

پرداخت . باشد  که شامل تمام تعامالت تجاري بین شرکتها و سازمانهاي دولتی می : (B2A) هاي دولتی ها و سازمان ارتباط بین بنگاه

 . دشون تعامالت محسوب می قبیلمالیاتها و عوارض از این 

هاي اقتصادي، موسسات دولتی و کلیه  باشد که شامل بنگاه الگویی بین دولت و توده مردم می : (G2C) ارتباط بین دولت و شهروندان

 . باشد هاي دولت الکترونیک می این الگو یکی از مولفه . باشد شهروندان می

 . باشد هایی شبیه واردات و صادرات می در زمینه این الگو شامل ارتباط تجاري بین دولتها : (G2G) ها ارتباط بین دولت

  آیند البته باید گفت که انواع باال کامال مستقل از هم نیستند و گاهی که تاکید بر خرید و فروش ندارند در قالب کسب و کار الکترونیک می



  شناسنامه خدمت 

  سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی : نام دستگاه اجرایی

  ).شود می تکمیل کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان توسط فیلد این ( :شماره شناسه خدمت    واگذاري زمین ثبت نام متقاضیان:   وظیفه/عنوان خدمت

  حمایتی□تصدي گري                     □حاکمیتی                □:                 وظیفه/ماهیت خدمت

      ثبت نام متقاضیان واگذاري زمین : وظیفه/شرح خدمت

 کشاورزان و سرمایه گذاران  ):گان(معرفی خدمت گیرنده 

 کشاورزان و سرمایه گذاران : انواع زیر گروه هاي خدمت

  :........) تعداد(حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته □:             کانال کنونی ارائه خدمت

    SMS □اینترانت               □اینترنت           □              :......)تعداد(ICTحضور در پیشخوان و دفاتر روستاي □

 : کانال هاي دیگر□      مرکز تماس □

  ارائه ي خدمت به صورت غیر الکتریکی       □:    روش ارائه خدمت الکتریکی

تراکنشی                                                                                                                       □     تعاملی      □       برگ از طریق وب   راطالع رسانی الکتریکی از چگونگی ارایه خدمت  و امکان دریافت کا □   

 

  ارائه زمین مورد عمل و انطباق اسناد مالکیتی: ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري

 

 نفر 500سالیانه  :آمار تعداد خدمت گیرندگان

روستایی                                                                                                                       □شهري            □استانی          □منطقه اي        □ملی        □:           سطح ارائه خدمت الکترونیکی

 G2G             □ G2C                      □ G2B                 □ B2B            □ B2C □:            نوع خدمت

 یکبار : بازه یک سالهتعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک / تعداد دوره ها

 دائمی : مدت زمان ارائه خدمت

 ریال30000 ):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت                       ریال30000:      ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 

است و یا توسط خود دستگاه ) سازمانهااز دیگر ... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی 

  ؟ قابل انجام است ساًأر

  .اخذ استعالم از سایر دستگاه ها بصورت سنتی و توسط متقاضی صورت بگیرد: نام سازمانهاي همکار

 

  .شود مدارك مالکیتی اراضی و نیز مدارك هویتی اشخاص در سامانه آپلود می: نیازمندیهاي احراز هویت حقیقی و حقوقی

 

  ...پایگاه اطالعات ثبت احوال کشور و  : نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور

 

  کاهش هزینه ها و جلوگیري از اتالف وقت و کنترل دقیق و بدست آوردن آمار صحیح :مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 

  ستعالم شونده و سنتی شدن بخشی از فرآیندهاي ا عدم ارتباط الکترونیکی با سایر دستگاه: موانع و مشکالت ارائه خدمت

  

  

  



 گري امور حاکمیتی و تصدي

  اعمال حاکمیتی - 1

، امور حاکمیتی آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع مدیریت خدمات کشوري وننقا 8وفق ماده 

  .شود مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفاده دیگران نمی بهرهآن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و 

  .با توجه به تعریف فوق، آن دسته از اعمال دولت که داراي سه شرط زیر باشد، جزو اعمال حاکمیتی خواهد بود

هاي اجتماعی،  اقتدار کشور در تمام زمینهانجام آنها سبب اقتدار و حاکمیت کشور گردد؛ اقتدار و حاکمیت در اینجا معنایی عام دارد و  -1

  .گیرد را در بر می... سیاسی، نظامی، فرهنگی و 

  .منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردد؛ سرایت منفعت اعمال حاکمیتی به افراد جامعه ممکن است به طور مستقیم و یا غیرمستقیم باشد -2

  .ودیتی براي دیگران به وجود آید، از خدمات مربوط به امور حاکمیتی برخوردار شوندتوانند بدون اینکه محد هر یک از افراد جامعه می -3

  :این موارد عبارتند از. بیان نموده است 8الزم به توجه است، مقنن برخی از مصادیق امور حاکمیتی را به طور تمثیلی در ذیل ماده 

  .ی، فرهنگی و سیاسیریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماع سیاستگذاري، برنامه -

  .برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد -

  .ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري از انحصار و تضییع حقوق مردم -

  .هاي الزم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاري ها و مزیت نمودن زمینه  فراهم -

  .م و امنیت و اداره امور قضائیگذاري، امور ثبتی، استقرار نظ قانون -

  .حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی -

  .ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی -

  .اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی -

  .و میراث فرهنگی حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی -

  .تحقیقات بنیادي، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضاي فرکانس کشور -

  .هاي واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهاي عمومی ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیري از بیماریها و آفت -

قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی  30و  29نظیر موارد مذکور در اصول  این قانون 11و  10، 9بخشی از امور مندرج در مواد  -

هاي تأمین اجتماعی و  بنابراین امور مربوط به حمایت. باشد وزیران امکانپذیر نمی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت

    .باشد آموزش و پرورش جزو امور حاکمیتی می



از . گیرد ر قرار میموجب قانون اساسی در قوانین عادي جزء این امو  هاي کلی مصوب مقام معظم رهبري به که با رعایت سیاست رديسایر موا -

باشد عبارت است از اصالح نظام اداري و قضـائی، رفع  هاي ابالغی از سوي مقام رهبري جزو امور حاکمیتی می جمله اموري که طبق سیاست

  .در مناطق روستایی کشور، تقویت، توسعه و نوسازي صنایع دفاعی کشور ها خصوصاً محرومیت

  گري اعمال تصدي - 2

اعمال تصدي اعمالی است «: نماید ، اعمال تصدي را اینگونه تعریف می1307ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوي بین افراد و دولت مصوب 

  ».اجاره و امثال آن... دهد، مانند خرید و فروش امالك  ینظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام م که دولت از نقطه

گري اعمال مربوط به امور اقتصادي است که  توان گفت، اعمال تصدي قانون مدیریت خدمات کشوري می 11ضمن اینکه با توجه مستفاد ماده 

کند، از قبیل تصدي در  حقوق خصوصی عمل میبرداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در  دولت متصدي اداره و بهره

  . ، ارتباطات و راه هاي انرژي هاي آب و خاك و شبکه برداري از طرح ، مسکن و بهره ، بازرگانی و نقل  ، حمل ، کشاورزي امور صنعتی

دهد و ثانیاً  خصوصی انجام می گري آن است که اوالً دولت آنها را مشابه شخص حقیقی و یا حقوقی حقوق بنابراین ویژگی بارز اعمال تصدي

  .اصول و قواعد حاکم بر آن مقررات حقوق خصوصی است نه حقوق عمومی

، فرهنگی و خدماتی اصوالً باید از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و  گري مربوط به امور اجتماعی البته الزم به ذکر است اعمال تصدي

هاي   ت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام گیرد و فقط در مواردي که انجام امور تصدينهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صالحی

  .الذکر مقدور نباشد، دولت موظف به ایجاد و اداره واحدهاي دولتی خواهد بود هاي فوق موصوف به شیوه

 

 -----------------------------------------------------------------------------  

   : انواع تجارت الکترونیک

 

  : به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از (Transactions)ها تجارت الکترونیک را میتوان از حیث تراکنش

 . ها هستند به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه : (B2B) ارتباط بنگاه و بنگاه

به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاري مستقیم بین شرکتها و  : (B2C) رف کنندهارتباط بنگاه و مص

 . باشد مشتریان می

ها یا خدمات خود را به شرکتها  در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده : (C2B) ها و شرکتها ارتباط مصرف کننده

 . میفروشند

 . کنندگان است در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف : (C2C) کننده کننده با مصرف مصرفارتباط 

پرداخت . باشد  که شامل تمام تعامالت تجاري بین شرکتها و سازمانهاي دولتی می : (B2A) هاي دولتی ها و سازمان ارتباط بین بنگاه

 . دشون تعامالت محسوب می قبیلمالیاتها و عوارض از این 

هاي اقتصادي، موسسات دولتی و کلیه  باشد که شامل بنگاه الگویی بین دولت و توده مردم می : (G2C) ارتباط بین دولت و شهروندان

 . باشد هاي دولت الکترونیک می این الگو یکی از مولفه . باشد شهروندان می

 . باشد هایی شبیه واردات و صادرات می در زمینه این الگو شامل ارتباط تجاري بین دولتها : (G2G) ها ارتباط بین دولت

  آیند البته باید گفت که انواع باال کامال مستقل از هم نیستند و گاهی که تاکید بر خرید و فروش ندارند در قالب کسب و کار الکترونیک می



 شناسنامه خدمت 

 سازمان جهاد کشاورزي: نام دستگاه اجرایی

 ).اینفیلدتوسطسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورتکمیلمیشود (: شماره شناسه خدمتمعرفی جهت دریافت سوخت      : وظیفه/عنوان خدمت

 حمایتیتصدي گري                    □حاکمیتی                □:                 وظیفه/ماهیت خدمت

 :  وظیفه/شرح خدمت

 کلیه مرغداران اعم از گوشتی و تخمگذار): گان(معرفی خدمت گیرنده 

 درخواست کننده، اتحادیه مرغداران، مدیریت جهاد کشاورزي و شرکت پخش فرآورده هاي نفتی:  انواع زیر گروه هاي خدمت

 :........) تعداد(حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته □:             کانال کنونی ارائه خدمت

 حضور در پیشخوان و دفاتر روستايICT)اینترانت               □اینترنت           □:......)تعداد□SMS□       کانال □مرکز تماس

 : هاي دیگر

 ارائه ي خدمت به صورت غیر الکترونیکی       □:    روش ارائه خدمت الکترونیکی

تراکنشی                                                                                                          تعاملی           □اطالع رسانی الکترونیکی از چگونگی ارایه خدمت  و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب   □

 

 . نیازي به مراجعه حضوري نیست: ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري

 

 نفر650حدود :آمار تعداد خدمت گیرندگان

روستایی                                                                                                                       □شهري           □استانی          منطقه اي        □ملی        □:           ارائه خدمت الکترونیکیسطح 

 G2G□G2C□G2B□B2BB2C□:            نوع خدمت

 دوره 4حدودا : تعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک بازه یک ساله/ تعداد دوره ها

 ماهه 2: مدت زمان ارائه خدمت

 - ):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت                            -: ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 

است و یا توسط خود دستگاه ) از دیگر سازمانها... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی 

 ؟ نیازي به استعالم نیسترأساً قابل انجام است

  : ام سازمانهاي همکارن

 

 پروانه بهرهبرداري واحد: نیازمندیهاي احراز هویت حقیقی و حقوقی

 

 ندارد: نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور

 

 نیازي به مراجعه حضوري نمی باشد و تسریع در انجام عملیات: مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 

 -: موانع و مشکالت ارائه خدمت

 

  

   



  شناسنامه خدمت 

  سازمانجهادکشاورزیاستانخراسانجنوبی: نام دستگاه اجرایی

  ).اینفیلدتوسطسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورتکمیلمیشود (:شماره شناسه خدمتاشتغال در بخش کشاورزی:    وظیفه/عنوان خدمت

  حمایتی□تصدي گري                     □حاکمیتی                :                 وظیفه/ماهیت خدمت

  ایجاد اشتغال مشاغل خانگی در بخش کشاورزي: وظیفه/شرح خدمت

 متقاضیان جویاي کار):گان(معرفی خدمت گیرنده 

 همه اقشار : انواع زیر گروه هاي خدمت

  :........) تعداد(حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته □:             کانال کنونی ارائه خدمت

کانال □مرکز تماس □SMS□اینترانت               □اینترنت           :......)تعداد(ICTحضور در پیشخوان و دفاتر روستاي *□

 : هاي دیگر

  الکترونیکیارائه ي خدمت به صورت غیر □:    الکترونیکیروش ارائه خدمت 

اکنشی                                                                                                                        ترتعاملی      □برگ از طریق وب   راز چگونگی ارایه خدمت  و امکان دریافت کا الکترونیکیاطالع رسانی □

 

  : ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري

 

 :آمار تعداد خدمت گیرندگان

روستایی                                                                                                                       □شهري           □استانی          منطقه اي        □ملی       :           سطح ارائه خدمت الکترونیکی

 G2GG2C□G2B□B2B□B2C□:            نوع خدمت

 مستمر: تعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک بازه یک ساله/ تعداد دوره ها

 مستمر: مدت زمان ارائه خدمت

 رایگان):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت طبق تعرفه: ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 

است و یا توسط خود دستگاه ) از دیگر سازمانها... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی 

  نیاز می باشد؟ قابل انجام است ساًأر

  -بهداشت و درمان-کاراداره : نام سازمانهاي همکار

 

  از طریق شماره ملی افراد و شماره ثبت شرکت: نیازمندیهاي احراز هویت حقیقی و حقوقی

 

  بله: نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور

 

  کاهش زمان ،ارائه خدمت سریع تر و عدم مراجعه ارباب رجوع :مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 

  : ارائه خدمتموانع و مشکالت 

  

  

   



  شناسنامه خدمت 

  سازمانجهادکشاورزیاستانخراسانجنوبی: نام دستگاه اجرایی

  ).اینفیلدتوسطسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورتکمیلمیشود (:شماره شناسه خدمتسامانه آبیاري تحت فشار:  وظیفه/عنوان خدمت

  حمایتی□تصدي گري                     □حاکمیتی                :                 وظیفه/ماهیت خدمت

  ثبت نامه و ارائه خدمات مربوط به اجراي سیستم آبیاري تحت فشار :وظیفه/شرح خدمت

 بهره برداران متقاضی اجراي طرح ):گان(معرفی خدمت گیرنده 

 بهره برداران زراعی و باغی : انواع زیر گروه هاي خدمت

  :........) تعداد(حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته □:             کانال کنونی ارائه خدمت

 حضور در پیشخوان و دفاتر روستايICT)تعداد(......:           اینترانت               □اینترنت□SMS□ کانال هاي □مرکز تماس

 : دیگر

  الکترونیکیارائه ي خدمت به صورت غیر □:    الکترونیکیروش ارائه خدمت 

تراکنشی                                                                                                                       تعاملی      □برگ از طریق وب   راز چگونگی ارایه خدمت  و امکان دریافت کا الکترونیکیاطالع رسانی □

 

  : ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري

 

 بهره بردار 20000:آمار تعداد خدمت گیرندگان

روستایی                                                                                                                       □شهري           □استانی          منطقه اي        □ملی        :           سطح ارائه خدمت الکترونیکی

 G2GG2C□G2B□B2B□B2C□:            نوع خدمت

 مستمر: تعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک بازه یک ساله/ تعداد دوره ها

 مستمر: مدت زمان ارائه خدمت

 رایگان):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت طبق تعرفه:  ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 

است و یا توسط خود دستگاه ) از دیگر سازمانها... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی 

  ندارد؟ قابل انجام است ساًأر

  : نام سازمانهاي همکار

 

  با کد ملی و کد شرکت: احراز هویت حقیقی و حقوقینیازمندیهاي 

 

  ندارد: نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور

 

  نیکی شدن اطالعات سیستم ابیاري تحت فشار استان و کشوروالکتر :مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 

  : موانع و مشکالت ارائه خدمت

  

  

  



  شناسنامه خدمت 

  سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی : نام دستگاه اجرایی

  ).اینفیلدتوسطسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورتکمیلمیشود (:شماره شناسه خدمتشناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی:  وظیفه/عنوان خدمت

  حمایتی□تصدي گري                     □حاکمیتی                :                 وظیفه/ماهیت خدمت

  ثبت نام بهره برداران بخش کشاورزي استان: وظیفه/شرح خدمت

 کلیه بهره بردان بخش کشاورزي استان                ):گان(معرفی خدمت گیرنده 

 مرغداري و مکانیزاسیون-منابع طبیعی-شیالتی-دامی- باغی-زراعی  : انواع زیر گروه هاي خدمت

  :........) تعداد(حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته □:             کانال کنونی ارائه خدمت

 حضور در پیشخوان و دفاتر روستايICT)تعداد(......:           اینترنت              اینترانت□SMS□ کانال هاي □سمرکز تما

 : دیگر

  الکترونیکیارائه ي خدمت به صورت غیر □:    الکترونیکیروش ارائه خدمت 

تراکنشی                                                                                                                       تعاملی      □برگ از طریق وب   راز چگونگی ارایه خدمت  و امکان دریافت کا الکترونیکیاطالع رسانی □

 

  ندارد : ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري

 

 بهره بردار ثبت نام شده اند 54000بهره بردار استان که  89000 :آمار تعداد خدمت گیرندگان

روستایی                                                                                                                       □شهري           □استانی          □منطقه اي        □ملی          :        سطح ارائه خدمت الکترونیکی

 G2GG2C□G2B□B2B□B2C□:            نوع خدمت

 مستمر : تعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک بازه یک ساله/ تعداد دوره ها

 مستمر: مدت زمان ارائه خدمت

 رایگان):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت طبق تعرفه:  ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 

است و یا توسط خود دستگاه ) از دیگر سازمانها... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی 

  ندارد؟ قابل انجام است ساًأر

  : نام سازمانهاي همکار

 

  شماره ملی براي هویت حقیقی  و شماره ثبت شرکت و موسسه براي هویت حقوقی: احراز هویت حقیقی و حقوقینیازمندیهاي 

 

  ندارد: نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور

 

  شناسایی بهره بردارن بخش کشاورزي :مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 

  *: موانع و مشکالت ارائه خدمت

  

  

 


