بسوِ تعالی

ضویوِ 1

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجرایی
 -1عٌَاى خذهت :شىاسایی ،تشخیص ي تصًیب حزیم ريستا

 -2ضٌبسِ خذهت

ًبم دستگبُ اجشایی :ساسمان جىگل َا،مزاتع ي آبخیشداری کشًر

ًبم دستگبُ هبدسٍ :صاست جْبد کطبٍسصی
ضشح خذهت

 -4هطخصبت خذهت

ًَع خذهت

هغبثق تجصشُ  3قبًَى اثغبل اسٌبد اساضی هَات صهیٌی کِ دس هحذٍدُ سٍستب قشاس هی گیشد ثشای کبسّبی عبم
الوٌفعِ قشاس هی گیشد ٍ هغبثق آئیي ًبهِ هزکَس هجَص حشین سٍستب تَسظ سبصهبى جٌگلْب ،هشاتع ٍ آثخیضداسی ثِ
ضشط اجشای سعبیت هَات ثَدى ثِ تعییي حشین اقذام هی گشدد تب ثشای سٍستب ثِ کبسّبی عبم الوٌفعِ ثشای سٍستب
پشداختِ ضَد.
خذهت ثِ ضْشًٍذاى ()G2C
شورای اسالمی ،دهذاری ها ،بخشذاری ها،
خذهت ثِ کست ٍ کبس ()G2B
فرمانذاری
خذهت ثِ دیگشدستگبُ ّبی دٍلتی()G2G
ًَع هخبعجیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی کطَس تکویل هی ضَد).

حبکویتی
هبّیت خذهت
سٍستبیی
ضْشی
هٌغقِ ای
هلی
سغح خذهت
کست ٍ کبس
ثجت هبلکیت
تبهیي اجتوبعی
هبلیبت
سالهت
آهَصش
تَلذ
سٍیذاد هشتجظ ثب :حفظ هٌبثع
پبیِ(آة ،خبک ٍ پَضص گیبّی)
سبیش
هذاسک ٍ گَاّیٌبهِّب ٍفبت
ثبصًطستگی
اصدٍاج
ثیوِ
تبسیسبت ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
ًحَُ آغبص خذهت
تقبضبی گیشًذُ خذهت فشاسسیذى صهبًی هطخص
سبیش... :
تطخیص دستگبُ
دسخَاست اًجبم تعییي حشین ،پبسخ استعالم اص اداسُ ثجت ،ثٌیبد هسکي ،هٌبثع عجیعی ٍ هذیشیت جْبد کطبٍسصی،
هذاسک الصم ثشای اًجبم
صَستجلسِ کویسیَى تعییي حشین ،تکویل فشم هٌضن ثِ صَستجلسِ حشین سٍستب
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات ثبالدستی
تبصزٌ  3قاوًن مزجع تشخیص اراضی مًات ،مادٌ  7آئیه وامٍ اجزایی آن دستًرالعمل تعییه حزیم
تصذی گشی
 استبًی

ستاد مزکشی َیات َای ياگذاری سمیه

آهبس تعذاد خذهت گیشًذگبى

ً -6حَُ دستشسی ثِ خذهت

تَاتش
تعذاد ثبس هشاجعِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیبل) ثِ
خذهت گیشًذگبى

پشداخت ثصَست الکتشًٍیک

...
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍثگبُ دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى
ًذاسد
ًبم سبهبًِ هشثَط ثِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی ثَدى ّوِ یب ثخطی اص آى:
سسبًِ استجبعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
الکتشًٍیکی
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
دس هشحلِ اعالع
سسبًی خذهت

 -5جضییبت خذهت

هتَسظ هذت صهبى اسایِ خذهت:

 1511فقشُ اص صهبى سعبیت هَات ثَدى صهیي ( 1386ثِ ثعذ)
 3هبُ
سبل
فصل
هبُ
یکجبس ثشای ّویطِ . . .ثبس دس:
اسائِ تقبضبً ،قطِ ثشداسی ،دسیبفت هستٌذات حشین
ضوبسُ حسبة (ّبی) ثبًکی
هجلغ(هجبلغ)
ًذاسد

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
اسسبل پستی
پیبم کَتبُ

ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
عٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
جْت احشاص اصبلت فشد
جْت احشاص اصبلت هذسک
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
سبیشً :قطِ حشین سٍستب
فیلذّبی هَسدتجبدل

هشاجعِ ثِ دستگبُ:
هلی
استبًی
ضْشستبًی
استعالم
استعالم الکتشًٍیکی
غیش
الکتشًٍیکی

هذیشیت اهَس اساضی
هذیشیت جْبد کطبٍسصی

ًبم دستگبُ دیگش

ادارٌ بىیاد مسکه



هحذٍدُ ّبی اجشای قبًَى هَات
ضٌبسبیی کطبٍسصاى خَدکبس ٍ ًیوِ خَدکبس

ًبم سبهبًِ ّبی دستگبُ
دیگش

فیلذّبی
هَسدتجبدل

عشح ّبی سٍستب

استعالم الکتشًٍیکی اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی
هجلغ
است ،استعالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
 دستگبُ
ثشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استجبط خذهت ثب سبیش
دستگبّْبی دیگش

غیشالکتشًٍیکی

تْیِ ًقطِ utm

ثشخظ
online

 -7استجبط خذهت ثب سبیش سبهبًِ ّب
(ثبًکْبی اعالعبتی) دس دستگبُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

ًبم سبهبًِ ّبی دیگش

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ
حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگبُ
یب استجبط ثب دیگش
دستگبُ ّب )

الکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست
هشاجعِ حضَسی

الکتشًٍیکی

دستِای
()Batch

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
جْت احشاص اصبلت هذسک
استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
تلفي ّوشاُ (ثشًبهِ کبسثشدی)
ایٌتشًتی (هبًٌذ ٍثگبُ دستگبُ)
اسسبل پستی
پست الکتشًٍیک
پیبم کَتبُ
تلفي گَیب یب هشکض توبس
دفبتش پیطخَاى
ضوبسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهبت ثِ دفبتش پیطخَاى:
عٌبٍیي هطبثِ دفبتش پیطخَاى
سبیش(ثبرکشًحَُ دستشسی)
هشاجعِ ثِ دستگبُ:
جْت احشاص اصبلت فشد
هلی
 جْت احشاص اصبلت هذسک
 استبًی
ًجَد صیشسبخت استجبعی هٌبست
ضْشستبًی
سبیش:
ایٌتشاًتی (هبًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگبُ یب) ERP
ایٌتشًتی (هبًٌذ دسگبُ دستگبُ)
سبیش (ثبرکشًحَُ دستشسی)
پست الکتشًٍیک

هشاجعِ کٌٌذُ

ادارٌ ثبت امالک ي
اسىاد

هحذٍدُ ثجتی
سٍستب

دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌبٍیي
فشایٌذّبی خذهت

دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگبُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -1ضٌبسبیی ،تطخیص ،تصَیت حشین سٍستب
-2
-3
....

ً -11وَداس استجبعی فشایٌذّبی خذهت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:
گلَی
آقبی جعفشی
خبًن سعیذعصش
علی اهبهی صادُ
سیذهْذی ضفیعی قصش
فْیوِ عبّشی ساد

تلفي:
22488579
23563512
23563323
81362132
81363285
81363282

پست الکتشًٍیک:
h.galavi@yahoo.com
a-ahssanpour@yahoo.com
disfan68@yahoo.com
tahavol.ifro@gmail.com

m.ghasr@agri-jahad.org

f.taherirad@yahoo.com

ٍاحذ هشثَط:
هعبٍى هویضی اساضی
هعبٍى ًَسبصی سبصهبى جٌگل
رئیس گروه بهبود مذيريت و فرآينذها سبصهبى جٌگل
هذیش اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

کبسضٌبس هسئَل اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب
کبسضٌبس اصالح ٍ ثْجَد فشآیٌذّب

لیست اطالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى ......

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

دٍلتی

اختصاصی

هشترک *

اراضی زراعتیً ،فَس ٍ هسکي ٍ ...

ًاهحذٍد هگر در صَرت تغییر در ضَابط حرین شاهل تعذاد دام

-



سازهاى جٌگلْا،هراتع ٍ آبخیسداری کشَر



 3هاُ

1

تصًیب حزیم ريستا

دسخَاست اًجبم
تبصزٌ  3قاوًن مزجع
تشخیص اراضی مًات ،تعییي حشین ،پبسخ
مادٌ  7آئیه وامٍ اجزایی استعالم اص اداسُ
آن دستًرالعمل تعییه ثجت ،ثٌیبد هسکي،
هٌبثع عجیعی ٍ
حزیم ستاد مزکشی
هذیشیت جْبد
َیات َای ياگذاری
کطبٍسصی،
سمیه
صَستجلسِ
کویسیَى تعییي
حشین ،تکویل فشم
هٌضن ثِ
صَستجلسِ حشین
سٍستب

(رٍز /ساعت)
غیر

-

هذت اعتبار

(ریال)

صذٍر

ًاظر

فرآیٌذ هجَز

فرآیٌذ هجَز

ّسیٌِ

هتقاضی هجَز

فرآیٌذ

هراجع

زهاى تقریبی

الکترًٍیک
الکترًٍیک
ی
ی

شىاسایی ،تشخیص ي

هذاسک هَسد ًیبص

تَضیحات

عٌَاى هجَز

ًَع هجَز

هستٌذات قبًًَی
(هصَثِ ،ثخطٌبهِ ،آییي ًبهِ)

فرم شوارُ یک



فرم شوارُ دٍ
ًَع فرآیٌذ
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

1

هذیریت اهَر اراضی

2

ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک

3

اداره بنیاد مسکن

هَارد استعالم

سایر

با رکر ًام **

***

هحذٍدُ اجرای
قاًَى هَات

هحذٍدُ ثبتی
رٍستا

4
5
6
7
8

فرآیٌذ هجَز

طرح هادی
روستا

هذارک هَرد
ًیاز

هذت اعتبار

ّسیٌِ
(ریال)

زهاى اًجام
کار
(رٍز /ساعت)

تَضیحات
الکترًٍیکی

غیر الکترًٍیکی

ًاهِ کویسیَى

ًاهحذٍدُ

-

 1هاُ

غیرالکترًٍیکی

ًاهِ کویسیَى

ًاهحذٍدُ

-

 1هاُ

غیرالکترًٍیکی

ًاهِ کویسیَى

ًاهحذٍدُ

-

 1هاُ

غیرالکترًٍیکی

