بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور گواهي بهداشت نباتي
نام دستگاه اجرایي:سازمان حفظ نباتات کشور
نام دستگاه مادر :وزارت جهاد کشاورزی
شرح خدمت

صدور گواهي بهداشت نباتي جهت صدور محصوالت کشاورزی به کشورهای خارجي

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتي()G2G

 -4مشخصات خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

 حاکمیتي

 تصدی گری

ملي
تولد

آموزش

تاسیسات شهری
نحوه آغاز خدمت

 تقاضای گیرنده
خدمت
 تشخیص دستگاه

استاني
منطقه ای
مالیات کسب و کار
سالمت
بیمه

ازدواج

بازنشستگي

 فرارسیدن زماني مشخص

شهری
تامین اجتماعي
مدارک وگواهینامهها

ثبت مالکیت
وفات

سایر

رخداد رویدادی مشخص

سایر... :

مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستي

 ماده  11آیین نامه اجرایي قانون حفظ نباتات  -استانداردهای بین الملي موازین بهداشت گیاهي شماره 7و 12وشرایط قرنطینه ورود کشور مقصد

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ماه

فصل سال

 . . .خدمت گیرندگان در:
يك روز تا يك هفته بسته به آزمايشات الزم
فصل  سال
ماه
 . . .بار در:
یکبار برای همیشه
 -برای هرکاالیك بار گواهي مي گیرند ولي ممکن است درطول سال چندین بار صادرات انجام شود.

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

 ارایه مدارک و درخواستمبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکي

---

---

---

---

پرداخت بصورت الکترونیك

----آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکي بودن همه یا بخشي از آن
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکي بودن همه یا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکي
ارسال پستي
پست الکترونیك
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
در مرحله اطالع
رساني خدمت

 -6نحوه دسترسي به خدمت

شهرستاني

احراز هویت حقیقي و حقوقي:
 -دریافت فرم مشخصات صدور کاال وتکمیل آن

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 -5جزییات خدمت

شرکت های صادراتي

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل مي شود).

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

الکترونیکي

درمرحله ارائه خدمت

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستي
پیام کوتاه

اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر :باید فرم را تحویل بگیرند
استعالم
استعالم الکترونیکي
فیلدهای موردتبادل
غیر
الکترونیکي
برخط
online

نام سامانه های دیگر

 فرم گواهي بهداشت یك سند ملي و بین المللي بوده و دارای ضرایبایمني باالست و نمي توان از آن در سیستم اتوماسیوني پرینت تهیه کرد

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری


غیرالکترونیکي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری


غیرالکترونیکي
الکترونیکي

1
ار
ت
با
ط

خ
د
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ت

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه

فیلدهای

مبلغ

استعالم الکترونیکي اگر استعالم غیرالکترونیکي

با
س
ا
ی
ر
د
س
ت
گ
ا
ه
ه
ا
ی

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

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری
ذکر ضرورت مراجعه حضوری


غیرالکترونیکي

دستهای
()Batch

الکترونیکي

د
ی
گ
ر


غیرالکترونیکي

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
 ملي
جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
 سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونیك
پیام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
 سایر :متقاضي ضمن مراجعه بهه
حفظ نباتات استان وتکمیل فرم ههای
مربوطه ،بایدکاالرا جهت نمونه برداری
وبازدیههددر اختیههار مههامور قرنطینههه
قراردهد
اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسي)
پست الکترونیك

برخط
online
دستهای
()Batch

دیگر

موردتبادل

(درصورت
پرداخت
هزینه)

است ،استعالم توسط:

 -9عناوین
فرایندهای خدمت

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -1صدور گواهي بهداشت نباتي
-2
-3
....

 -11نمودار ارتباطي فرایندهای خدمت  :فلوچارت صدور گواهي بهداشت نباتي برای محموله های صادراتي

نام و نام خانوادگي تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیك:

واحد مربوط:

اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

(ریال)

مجوز
حقیقی

حقوقی

صدور
تمدید
اصالح
لغو

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

دولتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

(روز /ساعت)
الکترونیکی

1

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

هزینه

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

مدارک مورد نیاز

متقاضی مجوز

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

فرم شماره یک

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

مدارک مورد

موارد

سایر

استعالم

***

نیاز

با ذکر
نام **
1
2
3
4
5
6
7
8

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

مدت اعتبار

هزینه
(ریال)

کار
(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

