نام سند
شماره سند

شناسنامه و نمودار
مراحل انجام كار
معاونت بهبود توليدات گياهي

مديريت
باغباني

نام سند

مراحل اخذ مجوز تأسيس توليدات گلخانه ای
( صيفي  ،سبزی  ،گياهان داروئي  ،گل و گياه )

شماره سند

 - 21 - 111 - 02م

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

صدور پروانه تأسيس و بهرهبرداري گلخانه (سبزي و صيفي -گل و گياه)
مديريت صدور پروانهها و مجوزها
(با عضويت باغباني در كميته فني صدور پروانهها)
 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاوزي شهرستان
 -3ارسال به مديريت صدور پروانه و بررسي در كميته فني
-

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

 40تا  60روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.

شرايط متقاضي خدمت :

 -1دارا بودن دانش فني ،فارغالتحصيل رشته كشاورزي
 -2طي دورههاي آموزشي
 -3بكارگيري مهندسي كشاورزي

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

سند مالكيت زمين -شناسايي محل -مجوز آب -مجوز تأمين انرژي -تكميل
فرمهاي مربوطه -ارائه استعالمات الزم

نحوه دسترسي به خدمت :

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

متصديان انجام كار :

مديريتهاي جهاد كشاورزي

آدرس محل مراجعه :
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

تكميل توسط
جهاد كشاورزي

تكميل توسط
جهاد كشاورزي

توضيحات :

نام سند

مراحل اخذ مجوز تأسيس توليدات گلخانه ای
( صيفي  ،سبزی  ،گياهان داروئي  ،گل و گياه )

شماره سند

 - 21 - 111 - 02م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی و ارائه مدارک مورد نياز به جهادکشاورزی شهرستان
بررسی مدارک در شهرستان شامل :
بررسی نقشه (طرح توجيهی  ،نقشه ساخت )  ،استعالمات و . . .

عودت به متقاضی
جهت تکميل

خير

آيا مدارک
کامل است؟

بله
ارسال به مديريت صدور پروانه جهت بررسی و
طرح در کميته فنی مربوطه

عودت به شهرستان
با ذکر دالئل

خير

تا  60روز

تا  7روز

آيا کميته
موافق است؟
بله

صدور جواز تأسيس با امضای رياست سازمان

 1روز

ارسال به شهرستان جهت تحويل به متقاضی

 3روز

پايان

مدت زمان پاسخگوئی ساير سازمانها قابل پيش بينی نيست
جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار تا  71روز

نام سند

مراحل اخذ مجوز تأسيس توليدات گلخانه ای
( توليد و پرورش قارچ )

شماره سند

 - 21 - 112 - 01م

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

صدور پروانه تأسيس و بهرهبرداري واحدهاي توليد و پرورش قارچ
مديريت صدور پروانهها و مجوزها
(با عضويت باغباني در كميته فني صدور پروانهها)
 -1ارائه درخواست متقاضي
 -2تهيه طرح توجيه اقتصادي مطابق فرمتهاي ارائه شده
 -3تكميل پرونده در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان
 -4ارسال به مديريت صدور پروانه و بررسي در كميته فني
انجمن صنفي توليدكنندگان قارچ خوراكي

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

 40تا  60روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.

شرايط متقاضي خدمت :

دارا بودن دانش فني و تخصصي الزم و يا معرفي مدير فني
فارغالتحصيل رشتههاي كشاورزي ،صنايع غذايي و يا زيستشناسي

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

سندمالكيت زمين -مجوز آب -تكميل فرمهاي مربوطه -استعالم
ازراهوترابري-
دامپزشكي -محيط زيست

نحوه دسترسي به خدمت :

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

متصديان انجام كار :

مديريتهاي جهاد كشاورزي

آدرس محل مراجعه :
تلفن :

فرمهايخدمت :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

نام فرم :

درخواست صدور
پروانه

تعهدنامه

بازديد و نظريه
كارشناسي

كد فرم :

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

تكميل توسط متقاضي

تكميل توسط متقاضي

تكميل
توسطجهادكشاورزي

توضيحات فرم :
توضيحات :

نام سند

مراحل اخذ مجوز تأسيس توليدات گلخانه ای
( توليد و پرورش قارچ )

شماره سند

 - 21 - 112 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی و ارائه مدارک مورد نياز به جهادکشاورزی شهرستان
بررسی مدارک در شهرستان شامل :
بررسی نقشه (طرح توجيهی  ،نقشه ساخت )  ،استعالمات و . . .

عودت به متقاضی
جهت تکميل

خير

آيا مدارک
کامل است؟

بله
ارسال به مديريت صدور پروانه جهت بررسی و
طرح در کميته فنی مربوطه

عودت به شهرستان
با ذکر دالئل

خير

تا  60روز

تا  7روز

آيا کميته
موافق است؟
بله

صدور جواز تأسيس با امضای رياست سازمان

 1روز

ارسال به شهرستان جهت تحويل به متقاضی

 3روز

پايان

مدت زمان پاسخگوئی ساير سازمانها قابل پيش بينی نيست
جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار تا  71روز

نام سند

مراحل صدور مجوز توليد نهال مثمر به نهالستانهای مورد تأييد

شماره سند

 - 21 -113 - 01م

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

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

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

صدور مجوز توليد نهال مثمر به نهالستانهاي مورد تأييد
معاونت بهبود توليدات گياهي استان (باغباني)
 -1ارائه درخواست متقاضي و مدارك مورد نياز ابتدا به مديريت
شهرستان و بعد به كميته فني نهال استان
 -2بازديد از نهالستان توسط كميته فني نهال استان
 -3درصورت تأييد ،معرفي به مؤسسه ثبت وگواهيبذرو نهال
كشورو صدورمجوز

حدود  1تا  2ماه
-

شرايط متقاضي خدمت :

 -1داشتن حداقل  2هكتار نهالستان
 -2داشتن حداقل 1000متر فاصله نهالستان تا باغات همجوار-
داشتنناظرفنينهالستان
 -3داشتن شرايط مورد تأييد حفظ نباتات و بخش تحقيقات خاك و
آب مركزتحقيقات

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

كپي شناسنامه -كپي سند مالكيت يا اجاره  5ساله زمين
(نهالستان) -تكميل فرمهاي مربوطه -نتايج آزمون خاك و آب از
نظر عدم آلودگي و عناصر غذايي آب و خاك نهالستان

نحوه دسترسي به خدمت :

-

متصديان انجام كار :

الف -ددراستان – نامونامخانوادگي :محمدعلی شريکيان پست :
تلفن 32254300 :
معاون توليد گياهي
تلفن 3331413 :
 :رئيسكميتهفنينهالاستان
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولين باغباني
شهرستانها تلفن :

آدرس محل مراجعه :

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مربوطه -اداره باغباني

تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :
كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

 1برگ فرم تقاضاي متقاضي جهت صدور مجوز 8 -برگ طرح
توجيهي فني مربوطه 4 -برگ فرمهاي مربوط به كميته فني نهال

نام سند

مراحل صدور مجوز توليد نهال مثمر به نهالستانهای مورد تأييد

شماره سند

 - 21 -113 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع

درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان

عودت به متقاضی
جهت تکميل

خير

آيا مدارک
کامل است؟

1

بله
ارسال درخواست به مديريت باغبانی سازمان
بررسی و بازديدکارشناسان کميته فنی نهال مديريت باغبانی از محل

عودت به شهرستان و اعالم
به متقاضی جهت تأمين شرايط

خير

 2روز

تا  7روز

آيا شرايط
را دارد؟
بله

ارسال مدارک به مؤسسه تحقيقات بذر و نهال جهت صدور مجوز

عودت به مديريت باغبانی

خير

 2روز

آيا مجوز
صادر شد ؟
بله

پايان

1

صدور مجوز و ارسال به مديريت باغبانی

 14روز

اعالم دستورالعلها و شاخص های توليد نهال به توليد کننده

 1روز

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار  26روز

نام سند

مراحل تمديد مجوز توليد نهال مثمر به نهالستانهای مورد تأييد

شماره سند

 - 21 -114 - 01م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

تمديد مجوز توليد نهال مثمر

معاونت بهبود توليدات گياهي (باغباني)
 -1تكميل پرونده و مدارك مورد نياز
 -2بازديد كميته فني نهال از نهالستان
 -3ارسال پرونده جهت تمديدمجوز توليد نهال به مؤسسه ثبت و
گواهي بذرونهال
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

حدود  1ماه

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

-

هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :
شرايط متقاضي خدمت :

 -1ارائه درخواست تمديد مجوز به كميته فني نهال
 -2داشتن وضعيت مطلوب نهالستان از نظر كميته فني نهال

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

 انجام آزمون آب و خاك از نظر آلودگيها و عناصر تشكيلدهنده غذايي
-

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي :كاظم سپهرفر پست :
تلفن 3331413 :
رئيسكميتهفنينهال
متصديان انجام كار :

ب -دراستان – نامونامخانوادگي :محمدعلی شريکيان پست :
معاون توليد گياهي

آدرس محل مراجعه :

تلفن 32254300 :

مركز تحقيقات كشاورزي صفيآباد دزفول -اداره ثبت و گواهي
بذر و نهال استان -اداره ثبت و گواهي بذر و نهال استان

تلفن :

فرمهايخدمت :
نام فرم :
كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

 1برگ فرم بررسي وضعيت نهالستان جهت تمديد مجوز

نام سند

مراحل تمديد مجوز توليد نهال مثمر به نهالستانهای مورد تأييد

شماره سند

 - 21 -114 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع

درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان

عودت به متقاضی
جهت تکميل

خير

آيا مدارک
کامل است؟

1

بله
ارسال درخواست به مديريت باغبانی سازمان
بررسی و بازديدکارشناسان کميته فنی نهال مديريت باغبانی از محل

عودت به شهرستان و اعالم
به متقاضی جهت تأمين شرايط

خير

 2روز

تا  7روز

آيا شرايط
را دارد؟
بله

ارسال مدارک به مؤسسه تحقيقات بذر و نهال جهت تمديد مجوز

عودت به مديريت باغبانی

خير

 2روز

آيا مجوز
تمديد شد ؟
بله

پايان

1

تمديد مجوز و ارسال به مديريت باغبانی

 14روز

اعالم دستورالعلها و شاخص های توليد نهال به توليد کننده

 1روز

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار  26روز

نام سند

مراحل واگذاری زمين ( بند ب ) ملي طرح طوبي
 - 21 -115 - 01م

شماره سند

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

واگذاري زمين (بند ب ) طرح طوبي

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

مديريت جهاد كشاورزي و مديريت امور اراضي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

درخواست متقاضي
بررسي توسط امور اراضي شهرستان
انجام استعالمات
طرح و بررسي در كميته فني طرح طوبي شهرستان
ارسال به مديريت امور اراضي استان جهت بررسي
واگذاري از طريق هيئت  7نفره يا ماده 75
ارسال به شهرستان جهت عقد قرارداد با متقاضي
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

 20روز

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

شرايط متقاضي خدمت :

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

.1
.2
.3

مدارك زمين
مدارك منابع آب
مدارك شخصي
مراجعه به مديريت يا مراكز خدمات دهستان

الف -دراستان – نامونامخانوادگي :محمدعلی شريکيان پست :
متصديان انجام كار :

تلفن 32254300 :

معاون توليد گياهي
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:

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

تلفن :

مديريت جهاد كشاورزي يا مراكز خدمات دهستانها
-

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

فرمهاي تكميلي جهت مشخص شدن باغ و تحويل نهال

نام سند

مراحل واگذاری زمين ( بند ب ) ملي طرح طوبي
 - 21 -115 - 01م

شماره سند

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به جهادکشاورزی شهرستان
ارسال به امور اراضی شهرستان جهت بررسی کارشناسی
عودت به متقاضی
جهت تکميل مدارک

خير

آيا مدارک
کامل است؟
بله

استعالم از :
منابع طبيعی شهرستان جهت اراضی کمتر از  100هکتار
منابع طبيعی استان جهت اراضی بيشتر از  100هکتار
باغبانی شهرستان از نظر استعداد کشت
اداره آب شهرستان از نظر تأمين آب

عودت به متقاضی

خير

آيا پاسخ
استعالمات
مثبت است؟
بله
A

نام سند
شماره سند

مراحل واگذاری زمين ( بند ب ) ملي طرح طوبي
 - 21 -115 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

A

بررسی توسط کميته فنی طرح طوبی در شهرستان

پايان

عودت به متقاضی
با ذکر داليل مخالفت

آيا طرح
مورد تأييد
است؟

خير

بله
ارسال به مديريت باغبانی استان

عودت به شهرستان
با ذکر داليل

آيا طرح
مورد تأييد است؟

خير

بله
ارسال به مديريت امور اراضی استان جهت بررسی الزم

عودت به شهرستان
با ذکر داليل مخالفت

خير

واگذاری از طريق هيأت  7نفره

آيا واگذاری
مورد تأييد است؟

بله

واگذاری از طريق ماده 75

ارسال به جهادکشاورزی شهرستان جهت انعقاد قرارداد واگذاری زمين

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

مراحل توزيع نهال يارانه دار ملي

شماره سند

 - 21 -116 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

تحويل نهال يارانه دار ملي

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

مديريت جهاد كشاورزي و مراكز خدمات دهستانها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تقاضاي باغدار
بازديد از محل
تعيين ميزان نياز به نهال
معرفي باغدار به نهالستان
واريز سهم كشاورز به حساب نهالستان
خريد از نهالستان توسط مديريت جهاد كشاورزي
تحويل نهال
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

 20روز

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

واريز وجه توسط باغدار بصورت سهم باغدار به حساب
نهالستان
واريز اعتبار ملي از سوي مديريت جهاد كشاورزي به حساب
نهالستان

هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

شرايط متقاضي خدمت :

.1
.2

دارا بودن زمين مناسب و آب مطمئن
عالقمنده بوده باشد

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

.1
.2
.3

مدارك زمين
مدارك منابع آب
مدارك شخصي
مراجعه به مديريت يا مراكز خدمات دهستان

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي :محمدعلی شريکيان پست :
متصديان انجام كار :

تلفن 32254300 :

معاون توليد گياهي

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئولواحدباغباني

تلفن

:
مديريت جهاد كشاورزي يا مراكز خدمات دهستانها

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

فرمهاي تكميلي جهت مشخص شدن باغ و تحويل نهال

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

.1
.2

تحويل نهال
مشخصات باغ و كشت انجام شده

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

نام باغدار -نام روستا -تعداد نهال تحويلي -نوع نهال تحويلي-
تعداد كشت شده و نهالستان تحويل دهنده

نام سند

مراحل توزيع نهال يارانه دار ملي

شماره سند

 - 21 -116 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
ارائه درخواست متقاضی احداث باغ به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان

بررسی و بازديدکارشناس مديريت شهرستان از محل احداث باغ

عودت به متقاضی
جهت تأمين شرايط

 2روز

آيا شرايط
را دارد؟

خير

بله
آيا سطح
باغ بزرگ
است ؟

خير

بله

عقد قرارداد خريد نهال توسط
شهرستان با نهالستان دارای مجوز
حمل نهال به مديريت شهرستان

ارسال به مديريت باغبانی سازمان
بررسی توسط کارشناس باغبانی استان

عودت به مديريت شهرستان

خير

تحويل نهال به متقاضيان احداث باغ

آيا شرايط
را دارد ؟

بله
عقد قرارداد خريد نهال توسط
شهرستان با نهالستان دارای مجوز
معرفی متقاضی به
نهالستان طرف قرارداد

اعالم موافقت به مديريت شهرستان

حمل نهال توسط متقاضی

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

پايان

نام سند

مراحل كاشت نهال

شماره سند

 - 21 -117 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

كاشت نهال

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و مراكز خدمات دهستانها
تقاضاي باغدار
بازديد از باغ مربوطه
تعيين ميزان سطح به هكتار
ارائه يارانه به باغدار يا انجام عمليات كشت و خريد نهال

.1
.2
.3
.4

-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

يكماه (با توجه به ميزان سطح در شهرستان تغيير ميكند)

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

واريز به حساب باغدار

هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :
شرايط متقاضي خدمت :

.1
.2
.3

داشتن باغ يا زمين مورد نظر با سند مربوطه
مطابقت داشتن منطقه با نوع ميوه تقاضا شده جهت كشت
انجام آزمون آب و خاك

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

.1
.2
.3
.4

داشتن تقاضا
نتيجه آزمون خاك و برگ
بازديد از زمين
اسناد زمين
مراجعه به مراكز خدمات جهاد كشاورزي (دهستان)

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
متصديان انجام كار :

پست :

تلفن :
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:
مسئولينواحدهايباغبانيشهرستانها تلفن :
مراكز خدمات (دهستان)

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

 2فرم مربوط به ارائه خدمت به متقاضيان كه در شهرستان
تكميل ميگردد.

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

.1
.2

تفاهم نامه انجام كار
گواهي انجام كار

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

نام باغداروروستا -نوع باغ -ميزان توسعه به هكتار -ميزان
يارانه يا تعداد نهال تحويل شده

نام سند

مراحل كاشت نهال

شماره سند

 - 21 -117 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع

درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
انتقال نهال ليبل دار به زمين مورد نظر
کاشت نهال مطابق دستورالعمل کتبی و شفاهی کارشناس شهرستان

نگهداری نهال زير نظرکارشناس شهرستان

عدم ارائه خدمات
فنی و کارشناسی و يارانه ای

پايان

خير

آيا نگهداری
طبق دستورالعمل
می باشد؟
بله

ارائه خدمات فنی و کارشناسی و يارانه ای

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

تهيه و تحويل ليبل ( شناسه ) نهال مثمر به نهالستانهای مجوز دار

شماره سند

 - 21 -118 - 01م

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

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

شرايط متقاضي خدمت :

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

نحوه دسترسي به خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

تهيه و تحويل ليبل (شناسه) نهال مثمر به نهالستانهاي مجوز دار
معاونت بهبود توليدات گياهي (باغباني)
 -1بازديد كميته فني از نهالستانهاي مورد تأييد و مجوزدار و
توليدكننده نهال مثمر
 -2در صورت تأييد نهالهاي توليدي ،تكميل فرمهاي شناسه دارشدن
نهال
 -3ارسال فرمهاي مربوطه به مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و
نهال كشور
 -4چاپ ليبل و تحويل به توليدكننده نهال
حدود  3ماه
 -1نهالستان داراي مجوز رسمي از مؤسسه ثبت و گواهي بذر و
نهال باشد.
 -2نهال مثمر توليد كند.
 -3نهال توليدي داراي شرايط استاندارد جهت نصب ليبل باشد.
 تكميل فرمهاي مربوطه به شناسه دار كردن نهال توسط اعضايكميته فني نهال

الف -دراستان – نامونامخانوادگي :محمدعلی شريکيان پست :
تلفن 32254300 :
رئيسكميتهفنينهال

متصديان انجام كار :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مهران شرفيزاده-
نمايندهمؤسسهتحقيقاتثبتوگواهيبذرونهال

آدرس محل مراجعه :

تلفن :

دزفول -مركز تحقيقات كشاورزي صفيآباد دزفول -اداره ثبت و
گواهي بذر و نهال

تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :
كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

 -1برگ فرم درخواست متقاضي و تأييد شناسه نهال
 -2فرم گزارش وضعيت نهالستان جهت شناسهدار كردن نهال

نام سند

تهيه و تحويل ليبل ( شناسه ) نهال مثمر به نهالستانهای مجوز دار

شماره سند

 - 21 -118 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کميته فنی از نهالستان توليد کننده نهال مثمر

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا نهالهای
توليدی مورد تاييد
می باشد؟
بله

ارسال فرمهای مربوط به موسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور

چاپ ليبل ( شناسه ) و تحويل به توليد کننده نهال

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

بكارگيری ناظرين فني ( كارشناس ناظر ) در باغ

شماره سند

 - 21 -119 - 01م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

بكارگيري ناظرين فني (كارشناس ناظر) در باغ

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان
 -1تقاضاي باغداران و گلخانهداران
 -2تصويب اعتبار جهت بكارگيري ناظرين توسط مديريت استان
 -3تعيين كارشناسان ناظر با هماهنگي شركتهاي مشاوره
كشاورزي و نظام مهندسي

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :
 20روز

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

واريز وجه به حساب شركتهاي مشاوره كشاورزي از سوي
شهرستانها

هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :
شرايط متقاضي خدمت :

نياز باغ مربوط به عمليات توسعه و اصالح و تعيين استعداد باغ

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

 -1مدارك كارشناسان ناظر
 -2قرارداد ناظرين با شركت
 -3قرارداد با شركت
مراجعه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي :كاظم سپهرفر
تلفن 3337640 :
معاونبهبود توليداتگياهي
متصديان انجام كار :

پست :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئول واحد باغباني تلفن
:

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان
-

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

فرمهاي بازديد كارشناسان ناظر كه از طرف شركت مشاور
تحويل ميگردد.

نام سند

بكارگيری ناظرين فني ( كارشناس ناظر ) در باغ

شماره سند

 - 21 -119 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
ارسال به مديريت باغبانی استان

اعالم به شهرستان
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا اعتبار
الزم تصويب
شده است؟

بله

تعيين کارشناسان با هماهنگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی

اعالم به جهادکشاورزی شهرستان

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

برداشت بهداشتي محصول

شماره سند

 - 21 -120 - 01م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

برداشت بهداشتي محصول

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان يا دهستانهاي مربوطه
.1
.2
.3
.4

تقاضاي باغداران
بازديد از محصول باغ
تعيين ميزان سطح و تعداد درختان
خريد و تحويل چادرهاي برزنتي برداشت محصول
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

 20روز

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

شرايط متقاضي خدمت :
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

.1
.2

دارا بودن باغ نخل و يا انار و يا مركبات
انجام كار بطور صحيح و جلوگيري از ريزش و كثيف
شدن محصول

.1
.2

اسناد باغ
مدارك شخصي باغدار
مراجعه به مراكز دهستانها

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
متصديان انجام كار :

:

پست

تلفن :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي :مسئول واحد باغباني
شهرستانها تلفن :
مراكز خدمات دهستانها

آدرس محل مراجعه :

تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

 2فرم

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

.1
.2

تفاهم نامه اجراي پوشش خوشه
گواهي اجراي تفاهم نامه

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

نام باغداروروستا -تعداد درختان -ميزان محصول -تعداد چادر
تحويلي بهباغدار

نام سند

برداشت بهداشتي محصول

شماره سند

 - 21 -120 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کارشناس شهرستان از محصول باغ

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا مورد
تاييد است ؟

بله

تعيين ميزان سطح و تعداد درختان

خريد و تحويل چادرهای يرزنتی برداشت محصول و تحويل به باغدار

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

پوشش خوشه ميوه خرما

شماره سند

 - 21 -121 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

پوشش خوشه ميوه در نخيالت

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان يا دهستان مربوطه
تقاضاي باغدار
بازديد از نخل بارور
تعيين تعداد نخيالت و نياز به پوشش
اعطاء يارانه و يا خريد پوشش پارچهاي و تحويل به
باغدار

.1
.2
.3
.4

-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

 20روز

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

در صورت اعطاء يارانه به حساب باغدار واريز ميگردد.

هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :
شرايط متقاضي خدمت :

.1
.2

داشتن باغ بارور نخل
داشتن محصول كافي روي درختان

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

.1
.2

سند زمين (باغ)
 GPSباغ

مراجعه به مراكز خدمات دهستانها

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:

متصديان انجام كار :

پست :

تلفن :
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:
تلفن :

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

مراكز خدمات دهستانها
-

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

 2فرم
 -1تفاهم نامه اجراي عمليات پوشش خوشه
 -2گواهي اجراي تفاهم نامه

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

نام باغداروروستا -تعداد درختان بارور -ميزان يارانه و يا تعداد
پوشش تحويلي

نام سند

پوشش خوشه ميوه خرما

شماره سند

 - 21 -121 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کارشناس شهرستان از محصول نخل بارور

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا مورد
تاييد است ؟

بله

تعيين ميزان سطح و تعداد نخيالت

اعطای يارانه و يا خريد پوشش پارچه ای و تحويل به باغدار

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

خريد جعبه استاندارد برداشت محصول

شماره سند

 - 21 -122 - 01م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

خريد جعبه استاندارد برداشت محصول

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

مديريت جهاد كشاورزي يا مراكز دهستانها
.1
.2
.3
.4

تقاضاي باغدار
بازديد از محصول باغ
تعيين ميزان محصول برداشت شده
خريد و تحويل جعبه استاندارد به باغدار
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

 20روز

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

-

هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :
شرايط متقاضي خدمت :

.1
.2

داراي باغ نخل  ،انار يا مركبات يا انگور
جعبه گيري مطلوب محصول

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

.1
.2

مدارك زمين (باغ)
مدارك شخصي باغدار
مراجعه به مراكز خدمات دهستانها

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
متصديان انجام كار :

پست :

تلفن :
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:
تلفن :
مراكز خدمات دهستانها

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

 2فرم

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

.1
.2

تفاهم نامه اجراي جعبه استاندارد
گواهي اجراي تفاهم نامه

كد فرم :
توضيحات فرم :

توضيحات :

نام باغداروروستا -نوع محصول -ميزان محصول -سطح كشت و
تعداد جعبه تحويلي

نام سند

خريد جعبه استاندارد برداشت محصول

شماره سند

 - 21 -122 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کارشناس شهرستان از محصول باغ

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا مورد
تاييد است ؟

بله

تعيين ميزان محصول برداشت شده

خريد جعبه استاندارد و تحويل به باغدار

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

هرس  ،تغذيه  ،پيوند و آزمون خاك و برگ زيتون

شماره سند

 - 21 -123 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

هرس باغات و نخيالت

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

مراكز خدمات دهستانها

شرح فرآيند انجام خدمت :

.1
.2
.3
.4

تقاضاي باغدار
بازديد از باغ
تعيين نياز به هرس يا تكريب
ارائه يارانه به باغدار يا انجام امور هرس باغ يا نخيالت
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

 20روز

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

در صورت ارائه يارانه واريز به حساب باغدار

هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :
شرايط متقاضي خدمت :

.1
.2

تقاضاي باغدار عالقمند
نياز باغ به عمليات هرس

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

.1
.2

اسناد زمين
مدارك شخصي باغدار
مراجعه به مراكز دهستانها

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
متصديان انجام كار :

پست :

تلفن :
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:

تلفن :
مراكز خدمات دهستان

آدرس محل مراجعه :

تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

 2فرم شامل تفاهم نامه و گواهي اجراي آن در مديريت جهاد
كشاورزي شهرستان
.1
.2

تفاهم نامه انجام امور اصالحي
گواهي اجرا

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

نام باغدار -نوع باغ -سطح باغ -نام روستا -ميزان يارانه يا
عمليات انجام شده

نام سند

هرس  ،تغذيه  ،پيوند و آزمون خاك و برگ زيتون

شماره سند

 - 21 -123 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کارشناس شهرستان از محصول باغ

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا مورد
تاييد است ؟

بله

تعيين نياز اصالحی

ارائه يارانه به باغدار و يا انجام خدمات اصالحی توسط مرکز ترويج و خدمات جهادکشاورزی

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

توسعه باغات زيتون

شماره سند

 - 21 -123 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

توسعه باغات زيتون

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

مديريت جهاد كشاورزي و مراكز خدمات دهستانها
.1
.2
.3
.4

تقاضاي باغدار
بازديد كارشناس از زمين
تعيين ميزان سطح با GPS
ارائه يارانه توسعه و اعطاء نهال يارانهاي
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

 10روز

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

-

هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

شرايط متقاضي خدمت :

.1
.2
.3
.4
.5

داشتن زمين
ارائه آزمون آب و خاك
داشتن آب مطمئن و مجوز برداشت آب
عالقمندي باغدار
تأييد اراضي جهت كشت

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

.1
.2
.3
.4

اسناد زمين
مجوز آب
 GPSزمين
تقاضاي باغدار
مراكز خدمات دهستانها

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
متصديان انجام كار :

پست :

تلفن :
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:

مسئولينواحدهايباغبانيشهرستانها تلفن :
مراكز خدمات دهستانها

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

 2فرم ارائه يارانه و يا خدمت كه در شهرستان تكميل ميگردد.
.1
.2

تفاهم نامه توسعه
گواهي اجراي تفاهم نامه

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

نام باغدار و روستا -ميزان سطح توسعه -ميزان يارانه و يا
تعداد نهال تحويلي

نام سند

توسعه باغات زيتون

شماره سند

 - 21 -123 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کارشناس شهرستان از زمين

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا مورد
تاييد است ؟

بله

تعيين ميزان سطح با استفاده از GPS

ارائه يارانه توسعه و اعطاء نهال يارانه ای به باغدار

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

كمك به انجام امور اصالح باغات ( بهسازی )

شماره سند

 - 21 -124 - 01م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

كمك به انجام امور اصالح باغات (بهسازي)

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و مراكز خدمات دهستانها
.1
.2
.3
.4

تقاضاي باغدار
داشتن باغ مورد نظر
بازديد از باغ و تشخيص نياز به عمليات اصالحي
ارائه يارانه به باغدار يا انجام امور اصالحي مانند
هرس -تغذيه -پيوند و غيره
-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

 20روز

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

واريز به حساب باغدار در صورت ارائه يارانه

هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :
شرايط متقاضي خدمت :

.1
.2
.3

داشتن باغ كه نياز به اصالح دارد
باغدار عالقمند و فعال باشد
مدارك مورد نياز و اسناد باغ

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

.1
.2
.3

مدارك شخصي
اسناد زمين
بازديد كارشناس از باغ و تعيين نياز
مراجعه به مراكز خدمات دهستان

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
متصديان انجام كار :

:

پست

تلفن :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:
مسئولينواحدهايباغبانيشهرستانها تلفن :
مراكز خدمات (دهستانها)

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

 2فرم مربوط به ارائه خدمت به متقاضيان كه در شهرستان
تكميل ميگردد.
.1
.2

تفاهم نامه انجام امور باغي
گواهي انجام كار

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

نام باغدارو نام روستا -نوع عمليات اصالحي -ميزان سطح-
ميزان يارانه و يا عمليات انجام شده

نام سند

كمك به انجام امور اصالح باغات ( بهسازی )

شماره سند

 - 21 -124 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کارشناس شهرستان از باغ مورد نظر

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا مورد
تاييد است ؟

بله

تعيين ميزان سطح توسط کارشناس

ارائه يارانه به باغدار يا انجام امور اصالحی

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

تغذيه باغات و نخيالت

شماره سند

 - 21 -124 - 01م

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

تغذيه باغات و نخيالت
مديريت جهاد كشاورزي و مراكز خدمات دهستان شهرستانهاي
استان

.1
.2
.3
.4

تقاضاي باغدار
بازديد از باغ و نمونهگيري خاك و برگ درختان
تعيين نياز كودي
ارائه يارانه يا اعطاء كود مربوطه به باغدار

-

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

 20روز
چنانچه يارانه تغذيه داده شود به حساب باغدار واريز ميگردد.

شرايط متقاضي خدمت :

.1
.2

داشتن باغ
داشتن نياز كودي ماكرو و ميكرو

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

.1
.2

اسناد زمين
نتايج آموزن خاك و برگ
مراجعه به مراكز خدمات و دهستانها

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
:

پست

تلفن :

متصديان انجام كار :
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:
تلفن :
مراكز خدمات دهستانها

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

 2فرم

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

.1
.2

تفاهم نامه انجام امور اصالحي
گواهي اجرا

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

نوع باغ -نام باغدار -نام روستا -نوع تغذيه كودي -ميزان كود-
ميزان يارانه

نام سند

تغذيه باغات و نخيالت

شماره سند

 - 21 -124 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کارشناس شهرستان از باغ و نمونه گيری از خاک و برگ درختان

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا مورد
تاييد است ؟

بله

تعيين ميزان نياز کودی

ارائه يارانه به باغدار و يا تحويل کود مورد نياز

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

كمك به توسعه باغ

شماره سند

 - 21 -125 - 01م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

كمك به توسعه باغ

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و مراكز خدمات دهستانها
.1
.2
.3
.4

تقاضاي باغدار
بازديد از باغ مربوطه
تعيين ميزان سطح به هكتار
ارائه يارانه به باغدار يا انجام عمليات كشت و خريد
نهال

-

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

يكماه (با توجه به ميزان سطح در شهرستان تغيير ميكند)

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :
هزينههاوشمارهحسابواريزوجهجهتانجامخدمت :

شرايط متقاضي خدمت :

واريز به حساب باغدار
.1
.2

داشتن باغ يا زمين مورد نظر با سند مربوطه
مطابقت داشتن منطقه با نوع ميوه تقاضا شده جهت
كشت
انجام آزمون آب و خاك

.1
.2
.3
.4

داشتن تقاضا
نتيجه آزمون خاك و برگ
بازديد از زمين
اسناد زمين

.3

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

مراجعه به مراكز خدمات جهاد كشاورزي (دهستان)

نحوه دسترسي به خدمت :

الف -دراستان – نامونامخانوادگي:
متصديان انجام كار :

:

پست

تلفن :

ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:
آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

مسئولينواحدهايباغبانيشهرستانها تلفن :
مراكز خدمات (دهستان)
 2فرم مربوط به ارائه خدمت به متقاضيان كه در شهرستان
تكميل ميگردد.
 .1تفاهم نامه انجام كار
 .2گواهي انجام كار

كد فرم :
توضيحات فرم :
توضيحات :

نام باغداروروستا -نوع باغ -ميزان توسعه به هكتار -ميزان
يارانه يا تعداد نهال تحويل شده

نام سند

كمك به توسعه باغ

شماره سند

 - 21 -125 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کارشناس شهرستان از باغ

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

پايان

خير

آيا مورد
تاييد است ؟

بله

تعيين ميزان سطح به هکتار

ارائه يارانه به باغدار و يا انجام عمليات کشت و خريد نهال

پايان

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

نام سند

توسعه باغات الگويي درختان ميوه

شماره سند

 - 21 -126 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

توسعه باغات الگويي درختان ميوه
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان يا مراكز خدمات دهستانها
تقاضاي باغدار
بازديد از زمين و آب محل
تعيين ميزان سطح
تعيين نوع محصول قابل كشت
اجراي سيستم تحت فشار
احداث ارقام درختان اصالح و توصيه شده تحقيقاتي
اجراي اصول فني باغداري به طور كامل
اعطاي يارانه در صورت عدم اجراي مديريت كشاورزي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

-

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

شرايط متقاضي خدمت :

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

 1ماه ( 30روز)
چنانچه توسط متقاضي و با نظارت مديريت انجام گيرد واريز به
حساب باغدار
 .1داراي زمين مناسب
 .2منبع آب مطمئن و با شوري و  ECمطلوب
 .3باغدار عالقمند
 .4مناسب بودن محل زمين
 .5ترجيحا ً باغدار باسواد
 .1سند زمين
 .2مجوز آب
 .3مدارك شخصي
 .4آزمون آب و خاك
مراجعه به مراكز خدمات دهستان و تقاضا و بررسي در مديريت
شهرستان
الف -دراستان – نامونامخانوادگي:

متصديان انجام كار :

پست :

تلفن :
ب -شهرستان – نامونامخانوادگي:
مسئولواحدباغبانيشهرستانها تلفن :
مراكز خدمات دهستان

آدرس محل مراجعه :
تلفن :
فرمهايخدمت :
نام فرم :

 2فرم

(به تعداد فرمهاي مربوطه  4سطربعدي تكميل گردد).

.1
.2

تفاهم نامه انجام باغ الگويي
گواهي اجراي تفاهم نامه

كد فرم :

توضيحات فرم :
توضيحات :

نام باغداروروستا -ميزانسطح -نوعباغاحداثي -نوعارقام-
ميزانيارانهياسطحكشتشده

نام سند

توسعه باغات الگويي درختان ميوه

شماره سند

 - 21 -126 - 01م

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی

شروع
درخواست متقاضی به مراکز خدمات يا مديريت جهادکشاورزی شهرستان
بازديد کارشناس شهرستان از محل

اعالم به متقاضی
با ذکر دالئل

خير

آيا مورد
تاييد است ؟
بله

پايان

تعيين ميزان سطح به هکتار و تعيين نوع محصول قابل کشت

ارائه يارانه به باغدار در صورت عدم
اجرا توسط جهادکشاورزی

خير

آيا مجری
جهادکشاورزی
است ؟
بله

نظارت و اجرای اصول فنی
باغداری به طور کامل

اجرای سيستم تحت فشار
احداث ارقام درختان اصالح شده و توصيه شده تحقيقاتی

پايان

نظارت و اجرای اصول فنی باغداری به طور کامل

جمع کل زمان اجرای مراحل انجام کار

