بسمٍ تعالی

ضمیمٍ 1

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
 -1ػٌَاى خذهت :ايداد هضاسع الگَيي تا اًتقال تكٌَلَطي ّاي خذيذ كطت

 -2ضٌاسِ خذهت

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست خْاد كطاٍسصي
ضشح خذهت

فٌاٍسي ّاي ًَيي پس اص عي هشاحل تحقيقاتي ٍ تداسي ساصي تِ ػشضِ تَليذ ٍاسد هي ضَد.هؼشفي فٌاٍسي ّاي هزكَس تِ
كطاٍسصاى ٍ تَليذكٌٌذگاى هستلضم ايداد هضاسع الگَيي (پايلَت) هي تاضذّ.ش سالِ تشًاهِ ّاي پايلَت اص سَي ٍصاست/استاى
يا ضْشستاى تِ اعالع ػوَم سسيذُ ٍ تَليذكٌٌذگاًي كِ هتقاضي ضشكت دس عشح ّستٌذ هتقاضياى ايي پشٍطُ هي تاضٌذ.

ًَع خذهت

خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
خذهت تِ كسة ٍ كاس ()G2B
خذهت تِ ديگشدستگاُ ّاي دٍلتي()G2G

هاّيت خذهت
سغح خذهت
سٍيذاد هشتثظ تا:

 حاكويتي
 سٍستايي
ضْشي
هٌغقِ اي
هلي
كسة ٍ كاس
ثثت هالكيت
تاهيي اختواػي
هاليات
 آهَصش سالهت
تَلذ
سايش
هذاسک ٍ گَاّيٌاهِّا ٍفات
تاصًطستگي
اصدٍاج
تيوِ
تاسيسات ضْشي
سخذاد سٍيذادي هطخص
تقاضاي گيشًذُ خذهت  فشاسسيذى صهاًي هطخص
سايش :ضٌاسايي ٍ هؼشفي تكٌَلَطي خذيذ ٍ هَثش دس تَليذ
تطخيص دستگاُ
احشاص صالحيت ٍ تائيذيِ هغاتقت تا دستَسالؼول فٌي اًدام پشٍطُ (تَسظ هذيشيت استاًي)

ًحَُ آؿاص خذهت

ً -6حَُ دستشسي تِ خذهت

هَاسد  145 ٍ 143قاًَى تشًاهِ پٌدن ٍ هَاد  32 ٍ 31قاًَى افضايص تْشُ ٍسي كطاٍسصي

فصل سال ً 5000فش ( 10هحصَل *  50پشٍطُ تشاي ّش هحصَل)
هاُ
 . . .خذهت گيشًذگاى دس:
آهاس تؼذاد خذهت گيشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسايِ خذهت :يك فصل كطت حذاقل سِ هاُ حذاكثش يك سال
 سال
فصل
هاُ
يك تاس دس:
يكثاس تشاي ّويطِ
تَاتش
يك تاس دس سال صساػي
تؼذاد تاس هشاخؼِ حضَسي
پشداخت تصَست الكتشًٍيك
ضواسُ حساب (ّاي) تاًكي
هثلؾ(هثالؾ)
ّضيٌِ اسايِ خذهت(سيال) تِ
خذهت گيشًذگاى
------------------آدسس دقيق ٍ هستقين خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الكتشًٍيكي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى
www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الكتشًٍيكي تَدى ّوِ يا تخطي اص آى:
سساًِ استثاعي خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ كاستشدي)
ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الكتشًٍيكي
اسسال پستي
پست الكتشًٍيك
پيام كَتاُ
تلفي گَيا يا هشكض تواس
سايش(تاركشًحَُ دستشسي)
هشاخؼِ تِ دستگاُ:
خْت احشاص اصالت فشد
 ؿيشالكتشًٍيكي
هلي
خْت احشاص اصالت هذسک
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
ضْشستاًي
سايش:
دس هشحلِ اعالع سساًي خذهت

 -5خضييات خذهت

هذاسک الصم تشاي اًدام
خذهت
قَاًيي ٍ هقشسات تاالدستي

تصذي گشي
استاًي

ركش ضشٍست
هشاخؼِ حضَسي

 -4هطخصات خذهت

ًام دستگاُ اخشايي :ساصهاى خْاد كطاٍسصي استاى خشاساى خٌَتي -هذيشيت اهَس صساػي

ًَع هخاعثيي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

13021187101

ؿيشالكتشًٍيكي

ركش ضشٍست
هشاخؼِ
حضَسي

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَليذ خذهت
(فشايٌذ داخل دستگاُ
يا استثاط تا ديگش
دستگاُ ّا )

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الكتشًٍيكي
پست الكتشًٍيك
تلفي گَيا يا هشكض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تاركشًحَُ دستشسي)
هشاخؼِ تِ دستگاُ:
خْت احشاص اصالت فشد
 ؿيشالكتشًٍيكي
هلي
خْت احشاص اصالت هذسک
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
ضْشستاًي
سايش:
الكتشًٍيكي
ايٌتشاًتي (هاًٌذ ايٌتشاًت داخلي دستگاُ يا) ERP
ايٌتشًتي (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سايش (تاركشًحَُ دستشسي)
پست الكتشًٍيك
ركش ضشٍست
هشاخؼِ حضَسي

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ كاستشدي)
اسسال پستي
پيام كَتاُ

عي يك تؼاهل دٍ عشفِ تيي كطاٍسص ٍ كاسضٌاساى هشاكض خذهات ،اخشاي
پشٍطُ ًْايي ضذُ ٍ قشاسداد ّوكاسي هٌؼقذ هي گشدد.

ايٌتشًتي (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الكتشًٍيكي
پست الكتشًٍيك
تلفي گَيا يا هشكض تواس
دفاتش پيطخَاى
ضواسُ قشاسداد ٍاگزاسي خذهات تِ دفاتش پيطخَاى:
ػٌاٍيي هطاتِ دفاتش پيطخَاى
سايش(تاركشًحَُ دستشسي)
هشاخؼِ تِ دستگاُ:
خْت احشاص اصالت فشد
 ؿيشالكتشًٍيكي
هلي
خْت احشاص اصالت هذسک
استاًي
ًثَد صيشساخت استثاعي هٌاسة
سايش :كٌتشل ٍ ًظاست تش اًدام كاس ضْشستاًي
استؼالم
استؼالم الكتشًٍيكي
فيلذّاي هَسدتثادل
ًام ساهاًِ ّاي ديگش
ؿيش
الكتشًٍيكي

-8استثاط خذهت تا سايش دستگاّْاي ديگش



ساهاًِ تسْيالت

ًام دستگاُ ديگش

ًام ساهاًِ ّاي دستگاُ
ديگش

فيلذّاي
هَسدتثادل

استؼالم الكتشًٍيكي اگش استؼالم ؿيشالكتشًٍيكي
هثلؾ
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضيٌِ)
تشخظ
online
دستِاي
()Batch

 -7استثاط خذهت تا سايش ساهاًِ ّا
(تاًكْاي اعالػاتي) دس دستگاُ

تشخظ
online

دستِاي
()Batch

ركش ضشٍست
هشاخؼِ حضَسي

دسهشحلِ اسائِ خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ كاستشدي)
اسسال پستي
پيام كَتاُ

دستگاُ
هشاخؼِ كٌٌذُ
دستگاُ
هشاخؼِ كٌٌذُ
دستگاُ
هشاخؼِ كٌٌذُ

 -9ػٌاٍيي فشايٌذّاي خذهت

-1اتالؽ دستَسالؼول اخشاي عشحْاي الگَيي :هؼاًٍت صساػت ٍصاست خْاد كطاٍسصي فؼاليتْاي ًَيي سا ضٌاسايي ٍ اسصياتي هي كٌذ ،پس اص اعويٌاى
اص اثش تخص تَدى تكٌَلَطي دستَسالؼول اخشايي عشح ّاي الگَيي تذٍيي ٍ تِ ّوشاُ سغح پيطٌْادي تشاي اخشا تِ استاًْا اتالع هي ضَد.
-2اعالع سساًي تِ كطاٍسصاى هيطَد:تشًاهِ اخشايي ًَيي تَسظ هشاكض خذهات سٍستايي تِ كطاٍسصاى هٌتقل ضذُ ٍ دػَت تِ ّوكاسي هي ضَد.
-3تٌظين تَافق ٍ تؼييي كاسضٌاس ًاظش فٌي هشتثظ :اخشاي هفاد دستَسالؼول تا ًظاست ًاظش فٌي هٌتخة اًدام هي ضَد.
ً-4ظاست تش اخشاي هفاد قشاسداد :اًتقال تكٌَلَطي هستلضم ًظاست كاهل كاسضٌاس تِ هشاحل كاس هي تاضذ .دس ايي هشحلِ تش هثٌاي هفاد دستَسالؼول
ًاظش هشتَعِ تِ هضاسع هشاخؼِ ٍ فشآيٌذ اخشاي كاس سا پيگيشي هي كٌٌذ.
-5اخشاي ػوليات تشٍيح هيذاًي :هْوتشيي تخص هشتَط تِ ػوليات الگَيي اضاػِ اثشات هشتَط تِ تكٌَلَطي دس آحاد صاسػيي هي تاضذ.دس ايي
هشحلِ تا ّواٌّگي ساصهاى خْاد كطاٍسصي تاصديذّاي هيذاًي  ،ػولكشد تكٌَلَطي تِ سايش كطاٍسصاى هٌتقل هي ضَد.كطاٍسصاى قادس خَاٌّذ تَد تا
دس اًتخاب تكٌَلَطي تشتش خذيذ تصوين گيشي كٌٌذ.
-6تْيِ گضاسش پيطشفت فيضيكي :تش هثٌاي دستَسالؼول گضاسضات حاصلِ اص ػوليات الگَيي  ،خوغ تٌذي ٍ هستٌذ ضذُ تا دس اختياس تْشُ تشداساى
هختلف قشاس گيشد.

ً -10وَداس استثاعي فشايٌذّاي خذهت
ارسال بسته آموزشي در
قالب دستورالعمل الگواز
ستاد به
استان/شهرستان/مركز خدمات
اطالع رساني به كشاورزان
پيشرو

اخذ درخواست همكاري
كشاورز پيشرو

تنظيم توافق با خدمات
مكانيزه محل

تعيين كارشناس ناظر فني
مرتبط

تنظيم قرارداد

اجراي قرارداد توسط كشاورز
با نظارت فني مهندس ناظر

نظارت بر اجراي مفاد
دستورالعمل طبق قرارداد

اجراي عمليات ترويج ميداني
پروژه توسط مهندس ناظر و
كشاورز و شركت خدمات
مشاور
نظارت عاليه توسط حوزه
استاني

تهيه گزارش پيشرفت فيزيكي
اوليه

پرداخت هزينه اي اوليه حمايتي
دولت

تهيه گزارش داشت(عمليات
شروع برداشت)

جشن برداشت يا روز مزرعه
(بازديد فني كشاورزان ديگر از
مزرعه الگويي)

تهيه گزارش نهايي همراه
با نتايج از مزارع مختلف و
اثرات ناشي از ترويج
مذكور

ًام ٍ ًام خاًَادگي تكويل كٌٌذُ فشم:سؼيذ خسشٍي

تلفي05632227101:
3-

پست الكتشًٍيك:
info@kjagrijahad.ir

ٍاحذ هشتَط  :هذيشيت اهَس صساػت

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......
فرم شمارٌ یک

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

َسیىٍ

مذارک مًرد ویاز
مذت اعتبار

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،
آییه وامٍ)

متقاضی مجًز

(ریال)

فرآیىذ

مراجع

زمان تقری

صذير

واظر

فرآیىذ مج

مجًز
حقیقی

حقًقی

ديلتی

اختصاصی

مشترک *

صذير
تمذیذ
اصالح
لغً

*اگش هشاحل هدَص داساي فشآيٌذ هطتشک تا ديگش دستگاُ ّا ٍ ًياصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2يضتكويل
ضَد

فرم شمارٌ دي
وًع فرآیىذ
عىًان
ردیف

دستگاٌ
استعالم
شًوذٌ

مذارک
مًارد

سایر

استعالم

***

با رکر
وام **

1
2
3
4
5
6

زمان
مًرد
ویاز

مذت

َسیىٍ

اعتبار

(ریال)

فرآیىذ مجًز

اوجام
کار
(ريز/
ساعت)

الکتريویکی

غیر
الکتريویکی

تًضیحات

(ريز /ساعت

7
8

** ًام استؼالم دس تَضيحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآيٌذ سايش هي تاضذ اعالػات آى دس تَضيحات دسج ضَد

