در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

غیرالکترونیکی

غیرالکترونیکی

نام سامانه های دیگر

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

آبیاری توسط متقاضی ،درخواست رسیدگی و شکایت از طرف متقاضی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فیلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونیکی
غیر
الکترونیکی

برخط
online

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای
اطالعاتی) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

ارائه درخواست کتبی و مدارک به دفتر توسعه سامانه های نوین

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

مدیریت آب و خاک و امور فنی و
مهندسی سازمان جهادکشاورزی استانها
دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری

دستهای
()Batch

غیرالکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

شرکت های وارد کننده
لوازم و تجهیزات آبیاری

 -9عناوین
فرایندهای
خدمت

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

برخط
online
دستهای
(Batch
)

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

 - 1ارائه درخواست به همراه مدرک و مستندات به دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری
 - 2بررسی مدارک توسط دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری
 - 3صدور مجوز عرضه لوازم آبیاری وارداتی برای شرکت

دستگاه
مراجعه کننده

 -11نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

شروع

ارائه درخواست به همراه مدرک و مستندات به دفتر
توسعه سامانه های نوین آبیاری
بررسی مدارک توسط دفتر توسعه سامانه های نوین
آبیاری

آیا مدارک
کامل است؟

خیر

اعالم کسری مدارک به شرکت

بله
صدور مجوز عرضه لوازم آبیاری وارداتی برای شرکت

پایان

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط:

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانهجهادکشاورزی -دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری

ردیف

مجوز
حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

*صدور

 :شرح وظایف معاونت آب و خاک و صنایع

برای تضمین محصوالت شرکت،
نمایندگی فروش از تولیدکننده خارجی

مکانیزاسیون کشاورزی ،تعهدنامه محضری

گواهی آزمون کیفیت از مرکز توسعه

ندارد

تمدید
اصالح

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نیزتکمیل شود.

*

3

مشترک *

2

(روز/
ساعت)

*

فرم شماره دو

*

1

صدور مجوز عرضه
محصوالت برای وارد
کنندگان لوازم و
تجهیزات آبیاری

مجوز

الکترونیکی

نامه)

فرآیند
غیر الکترونیکی

بخشنامه ،آیین

مدت اعتبار

(مصوبه،

(ریال)

صدور

ناظر

تقریبی

توضیحات

قانونی

متقاضی مجوز

فرآیند

مراجع

زمان

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات

مدارک مورد نیاز

هزینه

فرم شماره یک

فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد

سایر

استعالم

***

مدارک مورد
نیاز

با ذکر نام
**
1

مدیریت آب و خاک و امور
فنی و مهندسی استان

عملکرد
شرکت

** نام استعالم در توضیحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

