نام سند
شماره سند

شناسنامه و نمودار
مراحل انجام كار
پرسش های متداول

معاونت بهبود
توليدات دامي

نام سند

صدور موافقت اصولي واحدهای صنعتي (دام و طيور )

شماره سند

 -17 - 111 - 02م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

صدور موافقت اصولي واحدهاي صنعتي (دام و طيور )

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

معاونت بهبود توليدات دامي

 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3ارسال به مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 -4بررسي در كميته فني
 -5اخذ نظر واحد تخصصي توسط مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 -6صدور موافقت اصولي
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

 15تا 20روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
پست :

متصديان انجام كار :
آدرس محل مراجعه :

تلفن

مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن :
فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست
صدور پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

بازديد و گواهي
پايان كار

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

توضيحات فرم :

تكميل توسط
متقاضي

تكميل توسط
متقاضي

توضيحات :

تكميل توسط
تكميل توسط
جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به دامداران و روستاییان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت
می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳مجوز طیور در چه مبحثی آزاد و ممنوع است؟
مجوز طیور فقط در موارد بلدرچین و سایر ماکیان و نیز پرندگان زینتی با نظر
دستگاه ذیربط از جمله معاونت امور تولیدات دامی تا سقف مجوز تعیین شده طبق
مصوبه سیاست های اجرایی سال  ۹۶توسط دفتر طیور و زنبور عسل این
وزارتخانه امکان پذیر است.
شایان ذکر است پرورش بوقلمون .مرغ تخمگذار و گوشتی مجاز نیست و فقط مزارع
مرغ مادر اجداد و پولت تخمگذار با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی دفتر طیور
و زنبور عسل آزاد است.
 .۴به چه دام هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد؟
گاوداری اصیل .گاومیش .گوسفند داشتی وام تعلق می گیرد .مرغ و بوقلمون وام
ندارد اما دامدارانی که دام هایی با تعداد کم دارند می توانند با دردست داشتن
مدارکی از جمله دفترچه تعاونی روستایی و پروانه ساخت دامداری سنتی به استان
مراجعه کرده و پس از معرفی به استان وام را دریافت نمایند.
 .۵در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

نام سند

صدور موافقت اصولي واحدهای صنعتي (دام و طيور )

شماره سند

 -17 - 111 - 02م

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
درخواست متقاضي به مديريت جهادكشاورزي شهرستان

ارجاع به اداره بهبود توليدات دامي جهت بررسي و تطبيق
با سياستهاي ابالغي استان

1روز

طي مراحل و تكميل پرونده وتهيه گزارش بازديدمشترک
توسط كارشناس صدور پروانه و مجوزها

 6روز

عودت به متقاضي
جهت تكميل

خير

آيامدارک
كامل است ؟
بله

ارسال به مديريت صدور پروانه سازمان

 5روز

اخذ نظر واحد تخصصي در سازمان و
بررسي در كمسيون صدور پروانه

1روز

آيا كميسيون
موافق است ؟

خير

بله

تأييدوامضاء موافقت اصولي توسط رياست سازمان

پايان
جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار  15روز

 1روز

عودت به شهرستان
با ذكر دالئل

مراحل صدور پروانه تأسيس دام و طيور

نام سند
شماره سند

 - 17 - 112 - 02م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

صدور پروانه تأسيس (دام و طيور )

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

معاونت بهبود توليدات دامي
 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3ارسال به مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 -4بررسي در كميته فني
 -5اخذ نظر واحد تخصصي توسط مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 -6صدور پروانه تأسيس
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

 15تا  45روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
پست :

متصديان انجام كار :
آدرس محل مراجعه :

تلفن

مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن :
فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست
صدور پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

بازديد و گواهي
پايان كار

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

توضيحات فرم :

تكميل توسط
متقاضي

تكميل توسط
متقاضي

توضيحات :

تكميل توسط
تكميل توسط
جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به دامداران و روستاییان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت
می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳مجوز طیور در چه مبحثی آزاد و ممنوع است؟
مجوز طیور فقط در موارد بلدرچین و سایر ماکیان و نیز پرندگان زینتی با نظر
دستگاه ذیربط از جمله معاونت امور تولیدات دامی تا سقف مجوز تعیین شده طبق
مصوبه سیاست های اجرایی سال  ۹۶توسط دفتر طیور و زنبور عسل این
وزارتخانه امکان پذیر است.
شایان ذکر است پرورش بوقلمون .مرغ تخمگذار و گوشتی مجاز نیست و فقط مزارع
مرغ مادر اجداد و پولت تخمگذار با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی دفتر طیور
و زنبور عسل آزاد است.
 .۴به چه دام هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد؟
گاوداری اصیل .گاومیش .گوسفند داشتی وام تعلق می گیرد .مرغ و بوقلمون وام
ندارد اما دامدارانی که دام هایی با تعداد کم دارند می توانند با دردست داشتن
مدارکی از جمله دفترچه تعاونی روستایی و پروانه ساخت دامداری سنتی به استان
مراجعه کرده و پس از معرفی به استان وام را دریافت نمایند.
 .۵در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

نام سند
شماره سند

مراحل صدور پروانه تأسيس دام و طيور

 - 17 - 112 - 02م

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع

تكميل پرونده و ارائه به مديريت صدور پروانه استان توسط متقاضي

بررسي و تاييد استعالم هاي انجام شده توسط مديريت

عودت به متقاضي
جهت تكميل

خير

تا  7روز

 1روز

آيامدارک
كامل است ?
بله
 1روز

معرفي به كميسيون كارگروه شهرسازي ومعماري

تأييديه كميته كارگروه شهرسازي و معماري

تا  7روز

ارائه مدارک الزم وانجام تعهدات ثبتي توسط متقاضي

 4روز

تاييد مراحل و صدور پروانه تاسيس

 2روز

پايان

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

تا  45روز

مدت زمان پاسخگوئي ساير سازمانها به استعالمات قابل پيش بيني نيست

مراحل تمديد پروانه تأسيس دام و طيور

نام سند
شماره سند

 - 17 - 113 - 02م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

تمديد پروانه تأسيس (دام و طيور )

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

معاونت بهبود توليدات دامي

 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3بازديد مشترك توسط كارشناس اداره دامپزشكي شهرستان
 -4ارسال به اداره كل دامپزشكي استان
 -4ارسال به مديريت صدور مجوزها و پروانه ها و بررسي در كميته فني
 -5اخذ نظر واحد تخصصي توسط مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 – 6تمديد پروانه
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

 15تا 20روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

متصديان انجام كار :

آدرس محل مراجعه :

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:

تلفن

پست :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن :
فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست
صدور پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

بازديد و گواهي
پايان كار

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

توضيحات فرم :

تكميل توسط
متقاضي

تكميل توسط
متقاضي

توضيحات :

تكميل توسط
تكميل توسط
جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به دامداران و روستاییان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت
می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳مجوز طیور در چه مبحثی آزاد و ممنوع است؟
مجوز طیور فقط در موارد بلدرچین و سایر ماکیان و نیز پرندگان زینتی با نظر
دستگاه ذیربط از جمله معاونت امور تولیدات دامی تا سقف مجوز تعیین شده طبق
مصوبه سیاست های اجرایی سال  ۹۶توسط دفتر طیور و زنبور عسل این
وزارتخانه امکان پذیر است.
شایان ذکر است پرورش بوقلمون .مرغ تخمگذار و گوشتی مجاز نیست و فقط مزارع
مرغ مادر اجداد و پولت تخمگذار با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی دفتر طیور
و زنبور عسل آزاد است.
 .۴به چه دام هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد؟
گاوداری اصیل .گاومیش .گوسفند داشتی وام تعلق می گیرد .مرغ و بوقلمون وام
ندارد اما دامدارانی که دام هایی با تعداد کم دارند می توانند با دردست داشتن
مدارکی از جمله دفترچه تعاونی روستایی و پروانه ساخت دامداری سنتی به استان
مراجعه کرده و پس از معرفی به استان وام را دریافت نمایند.
 .۵در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

مراحل تمديد پروانه تأسيس دام و طيور

نام سند

 - 17 - 113 - 02م

شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
درخواست متقاضي جهت تمديد پروانه به مديريت جهادكشاورزي شهرستان
ارجاع به اداره بهبود توليدات دامي جهت بررسي و تطبيق
با سياستهاي ابالغي استان

1روز

طي مراحل و تكميل پرونده وتهيه گزارش بازديدمشترک
توسط كارشناس صدور پروانه و مجوزها

 6روز

عودت به متقاضي
جهت تكميل

آيامورد
تاييد است ؟

خير

بله
ارسال گزارش به دامپزشكي استان توسط دامپزشكي شهرستان

عودت به شهرستان
جهت تكميل

عودت به شهرستان
با ذكر دالئل

آيا گزارش
مورد
تاييد است ؟

خير

خير

آيا كميسيون
موافق است ؟

بله

 1روز

ارسال به مديريت
صدور پروانه

اخذ نظر واحد تخصصي در سازمان و
 5روز
بررسي در كمسيون صدور پروانه

بله

تأييد و امضاء توسط رياست سازمان

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

 1روز

 1روز

 14روز

پايان

نام سند

مراحل صدور پروانه بهره برداری دام و طيور

 - 17 - 114 - 02م

شماره سند
نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

صدور پروانه بهره برداري (دام و طيور )

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

معاونت بهبود توليدات دامي

 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3بازديد مشترك توسط كارشناس اداره دامپزشكي شهرستان
 -4ارسال به اداره كل دامپزشكي استان
 -4ارسال به مديريت صدور مجوزها و پروانه ها و بررسي در كميته فني
 -5اخذ نظر واحد تخصصي توسط مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 – 6تمديد پروانه
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

 15تا 20روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

متصديان انجام كار :

آدرس محل مراجعه :

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:

تلفن

پست :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن :
فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست
صدور پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

بازديد و گواهي
پايان كار

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

توضيحات فرم :

تكميل توسط
متقاضي

تكميل توسط
متقاضي

توضيحات :

تكميل توسط
تكميل توسط
جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به دامداران و روستاییان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت
می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳مجوز طیور در چه مبحثی آزاد و ممنوع است؟
مجوز طیور فقط در موارد بلدرچین و سایر ماکیان و نیز پرندگان زینتی با نظر
دستگاه ذیربط از جمله معاونت امور تولیدات دامی تا سقف مجوز تعیین شده طبق
مصوبه سیاست های اجرایی سال  ۹۶توسط دفتر طیور و زنبور عسل این
وزارتخانه امکان پذیر است.
شایان ذکر است پرورش بوقلمون .مرغ تخمگذار و گوشتی مجاز نیست و فقط مزارع
مرغ مادر اجداد و پولت تخمگذار با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی دفتر طیور
و زنبور عسل آزاد است.
 .۴به چه دام هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد؟
گاوداری اصیل .گاومیش .گوسفند داشتی وام تعلق می گیرد .مرغ و بوقلمون وام
ندارد اما دامدارانی که دام هایی با تعداد کم دارند می توانند با دردست داشتن
مدارکی از جمله دفترچه تعاونی روستایی و پروانه ساخت دامداری سنتی به استان
مراجعه کرده و پس از معرفی به استان وام را دریافت نمایند.
 .۵در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

مراحل صدور پروانه بهره برداری دام و طيور

نام سند

 - 17 - 114 - 02م

شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
درخواست متقاضي جهت تمديد پروانه به مديريت جهادكشاورزي شهرستان
ارجاع به اداره بهبود توليدات دامي جهت بررسي و تطبيق
با سياستهاي ابالغي استان

1روز

طي مراحل و تكميل پرونده وتهيه گزارش بازديدمشترک
توسط كارشناس صدور پروانه و مجوزها

 6روز

عودت به متقاضي
جهت تكميل

آيامورد
تاييد است ؟

خير

بله
ارسال گزارش به دامپزشكي استان توسط دامپزشكي شهرستان

عودت به شهرستان
جهت تكميل

عودت به شهرستان
با ذكر دالئل

آيا گزارش
مورد
تاييد است ؟

خير

خير

آيا كميسيون
موافق است ؟

بله

 1روز

ارسال به مديريت
صدور پروانه

اخذ نظر واحد تخصصي در سازمان و
 5روز
بررسي در كمسيون صدور پروانه

بله

تأييد و امضاء توسط رياست سازمان

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

 1روز

 1روز

 14روز

پايان

نام سند

مراحل ابطال پروانه تاسيس و بهره برداری (دام وطيور)

 - 17 -115 - 02م

شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

ابطال پروانه بهره برداري (دام و طيور )

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :
نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

معاونت بهبود توليدات دامي

 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3بازديد مشترك توسط كارشناس اداره دامپزشكي شهرستان
 -4ارسال به اداره كل دامپزشكي استان
 -4ارسال به مديريت صدور مجوزها و پروانه ها و بررسي در كميته فني
 -5اخذ نظر واحد تخصصي توسط مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 – 6ابطال پروانه
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

 15تا  25روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

متصديان انجام كار :

آدرس محل مراجعه :

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:

تلفن

پست :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن :
فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست
صدور پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

بازديد و گواهي
پايان كار

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

توضيحات فرم :

تكميل توسط
متقاضي

تكميل توسط
متقاضي

توضيحات :

تكميل توسط
تكميل توسط
جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به دامداران و روستاییان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت
می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳مجوز طیور در چه مبحثی آزاد و ممنوع است؟
مجوز طیور فقط در موارد بلدرچین و سایر ماکیان و نیز پرندگان زینتی با نظر
دستگاه ذیربط از جمله معاونت امور تولیدات دامی تا سقف مجوز تعیین شده طبق
مصوبه سیاست های اجرایی سال  ۹۶توسط دفتر طیور و زنبور عسل این
وزارتخانه امکان پذیر است.
شایان ذکر است پرورش بوقلمون .مرغ تخمگذار و گوشتی مجاز نیست و فقط مزارع
مرغ مادر اجداد و پولت تخمگذار با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی دفتر طیور
و زنبور عسل آزاد است.
 .۴به چه دام هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد؟
گاوداری اصیل .گاومیش .گوسفند داشتی وام تعلق می گیرد .مرغ و بوقلمون وام
ندارد اما دامدارانی که دام هایی با تعداد کم دارند می توانند با دردست داشتن
مدارکی از جمله دفترچه تعاونی روستایی و پروانه ساخت دامداری سنتی به استان
مراجعه کرده و پس از معرفی به استان وام را دریافت نمایند.
 .۵در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

نام سند

مراحل ابطال پروانه تاسيس و بهره برداری (دام وطيور)

 - 17 -115 - 02م

شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
ارائه درخواست متقاضي به مديريت جهادكشاورزي

 1روز

ارجاع به اداره بهبود توليدات دامي جهت بررسي

1روز

بررسي مشترک گزارش توسط اداره دامپزشكي و اموردام جهادكشاورزي شهرستان تا  7روز
طي مراحل و تكميل پرونده
توسط كارشناس صدور پروانه و مجوزها
عودت به متقاضي
جهت رفع نقص

خير

آيا قابل
ابطال است؟

بله

 6روز

ارسال به دامپزشكي استان

ارسال به مديريت صدور پروانه
بررسي در كميسيون صدور پروانه

خير

عودت به شهرستان

آيا قابل
ابطال است؟
بله

ابطال پروانه و اعالم به ادارات ذيربط

پايان

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

 19روز

 1روز

 1روز
 1روز
 1روز

مراحل نقل و انتقال پروانه بهره برداری دام و طيور

نام سند

 - 17 -116 - 02م

شماره سند
نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

نقل و انتقال پروانه بهره برداري (دام و طيور )

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

معاونت بهبود توليدات دامي

 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3بازديد مشترك توسط كارشناس اداره دامپزشكي شهرستان
 -4ارسال به اداره كل دامپزشكي استان
 -4ارسال به مديريت صدور مجوزها و پروانه ها و بررسي در كميته فني
 -5اخذ نظر واحد تخصصي توسط مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 – 6عالم به مديريت امور اراضي جهت صدور مجوز نقل و انقال
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

 15تا  25روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

متصديان انجام كار :

آدرس محل مراجعه :

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:

تلفن

پست :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن :
فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست
صدور پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

بازديد و گواهي
پايان كار

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

توضيحات فرم :

تكميل توسط
متقاضي

تكميل توسط
متقاضي

توضيحات :

تكميل توسط
تكميل توسط
جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به دامداران و روستاییان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت
می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳مجوز طیور در چه مبحثی آزاد و ممنوع است؟
مجوز طیور فقط در موارد بلدرچین و سایر ماکیان و نیز پرندگان زینتی با نظر
دستگاه ذیربط از جمله معاونت امور تولیدات دامی تا سقف مجوز تعیین شده طبق
مصوبه سیاست های اجرایی سال  ۹۶توسط دفتر طیور و زنبور عسل این
وزارتخانه امکان پذیر است.
شایان ذکر است پرورش بوقلمون .مرغ تخمگذار و گوشتی مجاز نیست و فقط مزارع
مرغ مادر اجداد و پولت تخمگذار با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی دفتر طیور
و زنبور عسل آزاد است.
 .۴به چه دام هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد؟
گاوداری اصیل .گاومیش .گوسفند داشتی وام تعلق می گیرد .مرغ و بوقلمون وام
ندارد اما دامدارانی که دام هایی با تعداد کم دارند می توانند با دردست داشتن
مدارکی از جمله دفترچه تعاونی روستایی و پروانه ساخت دامداری سنتی به استان
مراجعه کرده و پس از معرفی به استان وام را دریافت نمایند.
 .۵در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

نام سند

مراحل نقل و انتقال پروانه بهره برداری دام و طيور

 - 17 -116 - 02م

شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
درخواست متقاضي به مديريت جهادكشاورزي شهرستان
بازديد مشترک دامپزشكي و امور دام شهرستان

خير

عودت به متقاضي جهت تكميل

ارسال گزارش به دامپزشكي استان
 1روز
توسط دامپزشكي شهرستان

تا  7روز

آيامورد
تاييد است ؟

بله

اخذ استعالم از مراجع ذيربط توسط
كارشناس صدور پروانه شهرستان

 3روز

بررسي توسط كارشناسان دامپزشكي استان  1روز

عودت به شهرستان
جهت تكميل

خير

آيا استعالمات
مورد تاييد است ؟

آيا گزارشات
كامل است ؟

عودت به شهرستان
جهت تكميل

خير

بله

بله
ارسال وطرح در مديريت صدور پروانه
آيا مدارک
كامل است ؟

 1روز

خير

عودت به شهرستان
جهت تكميل

بله
ارسال به مديريت امور اراضي جهت صدور مجوز نقل و انتقال

 1روز

ارجاع به جهادكشاورزي شهرستان (امور اراضي) جهت انتقال سند و تغيير نام  4روز

پايان

ارسال به دبيرخانه مديريت صدور
پروانه جهت نقل و انتقال الزم
جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

 1روز

 19روز

افزايش وتوسعه ظرفيت واحدهای دامداری
دارای پروانه بهره برداری

نام سند
شماره سند

 - 17 -117 - 02م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

افزايش توسعه ظرفيت واحدهاي داراي پروانه بهره برداري دام و طيور

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

معاونت بهبود توليدات دامي
 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3بازديد مشترك توسط كارشناس اداره دامپزشكي شهرستان
 -4ارسال به اداره كل دامپزشكي استان
 -4ارسال به مديريت صدور مجوزها و پروانه ها و بررسي در كميته فني
 -5اخذ استعالمات از ادارات مربوطه
 -6اخذ نظر واحد تخصصي توسط مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 –7صدور مجوز
-

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

 15تا  30روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

متصديان انجام كار :

آدرس محل مراجعه :

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:

تلفن

پست :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن :
فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست
صدور پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

بازديد و گواهي
پايان كار

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

توضيحات فرم :

تكميل توسط
متقاضي

تكميل توسط
متقاضي

توضيحات :

تكميل توسط
تكميل توسط
جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به دامداران و روستاییان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت
می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳مجوز طیور در چه مبحثی آزاد و ممنوع است؟
مجوز طیور فقط در موارد بلدرچین و سایر ماکیان و نیز پرندگان زینتی با نظر
دستگاه ذیربط از جمله معاونت امور تولیدات دامی تا سقف مجوز تعیین شده طبق
مصوبه سیاست های اجرایی سال  ۹۶توسط دفتر طیور و زنبور عسل این
وزارتخانه امکان پذیر است.
شایان ذکر است پرورش بوقلمون .مرغ تخمگذار و گوشتی مجاز نیست و فقط مزارع
مرغ مادر اجداد و پولت تخمگذار با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی دفتر طیور
و زنبور عسل آزاد است.
 .۴به چه دام هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد؟
گاوداری اصیل .گاومیش .گوسفند داشتی وام تعلق می گیرد .مرغ و بوقلمون وام
ندارد اما دامدارانی که دام هایی با تعداد کم دارند می توانند با دردست داشتن
مدارکی از جمله دفترچه تعاونی روستایی و پروانه ساخت دامداری سنتی به استان
مراجعه کرده و پس از معرفی به استان وام را دریافت نمایند.
 .۵در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

افزايش وتوسعه ظرفيت واحدهای دامداری
دارای پروانه بهره برداری

نام سند
شماره سند

 - 17 -117 - 02م

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
ارائه درخواست متقاضي به جهادكشاورزي شهرستان
و بررسي تقاضا براساس سياستهاي اعالم شده

طي مراحل و تكميل پرونده
توسط كارشناس صدور پروانه و مجوزها

بررسي مشترک گزارش توسط اداره دامپزشكي
و اموردام جهادكشاورزي شهرستان

تا  7روز

1روز

آيامدارک
كامل است؟

بله

خير

 1روز

ارسال به دامپزشكي استان

آياشرايط
را دارد؟

بله

عودت به متقاضي
جهت تكميل

خير

بررسي و تاييد مجوز توسط
دامپزشكي استان

 1روز

 1روز

ارسال گزارش تاييد شده به
مديريت صدورپروانه

اخذ استعالم از ادارات ذيربط و تاييد كميسيون ماده  20 13روز

 1روز

تكميل پرونده
جهت صدور مجوز توسعه وافزايش ظرفيت

 1روز

بله

صدور مجوز با امضاء مديريت صدور پروانه

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

آيا استعالم
مورد تأييد
است ؟

پايان

 33روز

خير

عودت به
شهرستان

نام سند

مراحل صدور پروانه دامداری های كوچک و روستايي

شماره سند

 - 17 -118 - 02م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

صدور پروانه دامداري هاي كوچك و روستائي

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

معاونت بهبود توليدات دامي

 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3بازديد مشترك توسط كارشناس اداره دامپزشكي شهرستان
 -4ارسال به اداره كل دامپزشكي استان
 -4ارسال به مديريت صدور مجوزها و پروانه ها و بررسي در كميته فني
 -5اخذ نظر واحد تخصصي توسط مديريت صدور مجوزها و پروانه ها
 -6صدور پروانه
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

 15تا  30روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

متصديان انجام كار :

آدرس محل مراجعه :

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:

تلفن

پست :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن :
فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست
صدور پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

بازديد و گواهي
پايان كار

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

توضيحات فرم :

تكميل توسط
متقاضي

تكميل توسط
متقاضي

توضيحات :

تكميل توسط
تكميل توسط
جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به دامداران و روستاییان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت
می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳مجوز طیور در چه مبحثی آزاد و ممنوع است؟
مجوز طیور فقط در موارد بلدرچین و سایر ماکیان و نیز پرندگان زینتی با نظر
دستگاه ذیربط از جمله معاونت امور تولیدات دامی تا سقف مجوز تعیین شده طبق
مصوبه سیاست های اجرایی سال  ۹۶توسط دفتر طیور و زنبور عسل این
وزارتخانه امکان پذیر است.
شایان ذکر است پرورش بوقلمون .مرغ تخمگذار و گوشتی مجاز نیست و فقط مزارع
مرغ مادر اجداد و پولت تخمگذار با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی دفتر طیور
و زنبور عسل آزاد است.
 .۴به چه دام هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد؟
گاوداری اصیل .گاومیش .گوسفند داشتی وام تعلق می گیرد .مرغ و بوقلمون وام
ندارد اما دامدارانی که دام هایی با تعداد کم دارند می توانند با دردست داشتن
مدارکی از جمله دفترچه تعاونی روستایی و پروانه ساخت دامداری سنتی به استان
مراجعه کرده و پس از معرفی به استان وام را دریافت نمایند.
 .۵در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

نام سند

مراحل صدور پروانه دامداری های كوچک و روستايي

شماره سند

 - 17 -118 - 02م

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
درخواست متقاضي صدور پروانه دامداري هاي
كوچك و روستايي به مديريت جهادكشاورزي شهرستان

ارجاع به اداره بهبود
توليدات دامي جهت بررسي

طي مراحل و تكميل پرونده وتهيه گزارش بازديدمشترک
توسط كارشناس صدور پروانه و مجوزها
بازديد مشترک از دامداري توسط كارشناسان امور دام
جهادكشاورزي و اداره دامپزشكي
عودت به
متقاضي

خير

 7روز

آيا مدارک
كامل است ؟
بله

ارسال پرونده به مديريت صدور پروانه

 3روز

رسيدگي و بررسي در كميسيون صدور پروانه استان

عودت به
شهرستان

خير

 5روز

آيا كميسيون
موافق است ؟
بله

ثبت اطالعات وصدور پروانه دامداري

 5روز

امضاي رياست سازمان

 1روز

پايان
جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

 23روز

1روز

1روز

نام سند

مراحل ارائه نقشه های اجرايي واحدهای دامداری و مرغداری

شماره سند

 - 17 -119 - 01م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :
نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

ارائه نقشه های اجرايي واحدهای دامداری و مرغداری
معاونت بهبود توليدات دامي

 -1ارائه درخواست متقاضي به همراه ارائه نقشه
 -2بررسي توسط كارشناس تغذيه
 -3تأييد نقشه

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

تا  5روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

متصديان انجام كار :

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :
كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:

پست :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به دامداران و روستاییان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت
می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳مجوز طیور در چه مبحثی آزاد و ممنوع است؟
مجوز طیور فقط در موارد بلدرچین و سایر ماکیان و نیز پرندگان زینتی با نظر
دستگاه ذیربط از جمله معاونت امور تولیدات دامی تا سقف مجوز تعیین شده طبق
مصوبه سیاست های اجرایی سال  ۹۶توسط دفتر طیور و زنبور عسل این
وزارتخانه امکان پذیر است.
شایان ذکر است پرورش بوقلمون .مرغ تخمگذار و گوشتی مجاز نیست و فقط مزارع
مرغ مادر اجداد و پولت تخمگذار با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی دفتر طیور
و زنبور عسل آزاد است.
 .۴به چه دام هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد؟
گاوداری اصیل .گاومیش .گوسفند داشتی وام تعلق می گیرد .مرغ و بوقلمون وام
ندارد اما دامدارانی که دام هایی با تعداد کم دارند می توانند با دردست داشتن
مدارکی از جمله دفترچه تعاونی روستایی و پروانه ساخت دامداری سنتی به استان
مراجعه کرده و پس از معرفی به استان وام را دریافت نمایند.
 .۵در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

نام سند

مراحل ارائه نقشه های اجرايي واحدهای دامداری و مرغداری

شماره سند

 - 17 -119 - 01م

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
ارائه نقشه تاييد شده به معاونت امور دام سازمان
بررسي در اداره تغذيه و مهندسي

عودت به شهرستان
يا متقاضي جهت تكميل

 1روز

 3روز

آيامدارک
خير
كامل است ?
بله

تأييد نقشه توسط اداره تغذيه و مهندسي

 1روز

پايان

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

 5روز

مراحل صدور شناسنامه زنبورداری

نام سند
شماره سند

 - 17 -120 - 01م

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

صدور شناسنامه زنبورداري

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

معاونت بهبود توليدات دامي

شرح فرآيند انجام خدمت :

 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3بازديد مشترك توسط كارشناس شهرستان از زنبورستان
 -4صدور شناسنامه با امضاي مدير جهادكشاورزي شهرستان

-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

 3تا  10روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.
شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ماده  41قانون نظام جامع
دامپروري

قوانين باالدستي
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :
نحوه دسترسي به خدمت :

متصديان انجام كار :

آدرس محل مراجعه :

مراجعه به مديريتهاي جهاد كشاوزي شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:

تلفن

پست :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين امور دام شهرستانها
تلفن :
مديريتهاي جهاد كشاورزي و مراكز ترويج

تلفن :
فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست
صدور پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

بازديد و گواهي
پايان كار

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

توضيحات فرم :

تكميل توسط
متقاضي

تكميل توسط
متقاضي

توضيحات :

تكميل توسط
تكميل توسط
جهاد كشاورزي جهاد كشاورزي

نام سند
شماره سند

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

پرسش های متداول:
 .1وام های اعطایی به زنبورداران در قالب اشتغال فراگیر به چه صورت می باشد؟
وام ها طبق توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و زارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک کشاورزی ،با هماهنگی دو نهاد اجرایی در صورت حائز شرایط بودن به بانک
معرفی شده و با در دست داشتن مدارک وام دریافت می شود.
 .۲بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟
بهره ی وام های اعطایی از سال  ۹۳به بعد  1۶.۵درصد تا  1۸.۵درصد و با باز
پرداخت بعد از یکسال به مدت  ۳تا  ۵سال است.
 .۳در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت است؟
وام ها طبق توافق سه نهاد نظارتی با هماهنگی دمداران را به بانک معرفی کرده و
وام دریافت می کنند.
شایان ذکر است کلیه وام های اعطایی فقط و فقط از طریق همان استان قابل اعطا
می باشد و مراجعین از طریق وزارت جهادکشاورزی نباید وام ها را پیگیری نمایند.

نام سند

مراحل صدور شناسنامه زنبورداری

شماره سند

 - 17 -120 - 01م

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
مراجعه متقاضي به جهادكشاورزي شهرستان و تكميل فرم درخواست

بازديد از زنبورستان توسط كارشناس امور دام شهرستان

عودت به متقاضي

خير

 5روز

آيامدارک
كامل است؟
بله

تكميل پرونده در شهرستان

 3روز

صدور شناسنامه زنبورداري با امضاء مديريت جهاد كشاورزي شهرستان

پايان

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

 9روز

 1روز

