نام سند
شماره سند

مديريت صدور
پروانه ها و مجوزها
مجوزهاي مربوط به
معاونت بهبود توليدات دامي

نام سند

صدور موافقت اصولي واحدهاي صنعتي (دام و طيور )

شماره سند

 -36 –127 – 01م

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

صدور موافقت اصولي واحدهاي صنعتي (دام و طيور )
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.

شرايط متقاضي خدمت :
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

سواالت متداول
 .1چه نوع خدماتي از طريق سامانه ارائه مي شود ؟
صدور پروانه ها و مجوزها2-پرداخت يارانه صادرات محصوالت كشاورزي3-
مجوز مرتعداري 4-ثبت اطالعات واحدهاي توليدي

 .1چگونه مي توان اعتبار مجوز صادره را بررسي نمود ؟ از گزينه بررسي
اعتبار مجوزها در صفحه اصلي سامانه مي توانيم با وارد نمودن شماره مجوز
صادره بصورت كامل و كليك نمودن دكمه مشاهده  ،تمامي مشخصات مجوز و
اعتبار آنرا رويت نمائيم

نام سند

صدور موافقت اصولي واحدهاي صنعتي (دام و طيور )

شماره سند

 -36 –127 – 01م

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  14روز

 1روز

عودت به شهرستان
با ذكر دالئل

مراحل صدور پروانه تأسيس دام و طيور

نام سند
شماره سند

 -36 -128 - 01م

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.

شرايط متقاضي خدمت :
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

مراحل صدور پروانه تأسيس دام و طيور

شماره سند

 -36 -128 - 01م

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

 -36 -129 - 01م

شماره سند
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.

شرايط متقاضي خدمت :
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

مراحل تمديد پروانه تأسيس دام و طيور

نام سند

 -36 -129 - 01م

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 فقط در
خصوص واحدهاي مجتمع دامداري
و بررسي در كمسيون صدور پروانه

بله

تأييد و امضاء توسط رياست سازمان

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

 1روز

 1روز

 14روز

پايان

 5روز

نام سند

مراحل صدور پروانه بهره برداري دام و طيور

شماره سند

 -36 -130 - 01م

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

صدور پروانه بهره برداري (دام و طيور )
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.

شرايط متقاضي خدمت :
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:
:

پست :

تلفن

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

تلفن :

سواالت متداول
 .1چه نوع خدماتي از طريق سامانه ارائه مي شود ؟
صدور پروانه ها و مجوزها2-پرداخت يارانه صادرات محصوالت كشاورزي3-
مجوز مرتعداري 4-ثبت اطالعات واحدهاي توليدي

 .1چگونه مي توان اعتبار مجوز صادره را بررسي نمود ؟ از گزينه بررسي
اعتبار مجوزها در صفحه اصلي سامانه مي توانيم با وارد نمودن شماره مجوز
صادره بصورت كامل و كليك نمودن دكمه مشاهده  ،تمامي مشخصات مجوز و
اعتبار آنرا رويت نمائيم

مراحل صدور پروانه بهره برداري دام و طيور

نام سند

 -36 -130 - 01م

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 فقط در
خصوص واحدهاي مجتمع دامداري
و بررسي در كمسيون صدور پروانه

بله

تأييد و امضاء توسط رياست سازمان

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار

 1روز

 1روز

 14روز

پايان

 5روز

نام سند

مراحل ابطال پروانه تاسيس و بهره برداري (دام وطيور)

شماره سند

 -36-131 - 01م

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

شرح فرآيند انجام خدمت :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

ابطال پروانه بهره برداري (دام و طيور )
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.

شرايط متقاضي خدمت :
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:
:

پست :

تلفن

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

سواالت متداول
 .1چه نوع خدماتي از طريق سامانه ارائه مي شود ؟
صدور پروانه ها و مجوزها2-پرداخت يارانه صادرات محصوالت كشاورزي3-
مجوز مرتعداري 4-ثبت اطالعات واحدهاي توليدي

 .1چگونه مي توان اعتبار مجوز صادره را بررسي نمود ؟ از گزينه بررسي
اعتبار مجوزها در صفحه اصلي سامانه مي توانيم با وارد نمودن شماره مجوز
صادره بصورت كامل و كليك نمودن دكمه مشاهده  ،تمامي مشخصات مجوز و
اعتبار آنرا رويت نمائيم

نام سند

مراحل ابطال پروانه تاسيس و بهره برداري (دام وطيور)

 -36-131 - 01م

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 برداري دام و طيور

نام سند

 -36 -132 - 01م

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.

شرايط متقاضي خدمت :
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

مراحل نقل و انتقال پروانه بهره برداري دام و طيور

 -36 -132 - 01م

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

نام سند

افزايش وتوسعه ظرفيت واحدهاي دامداري
داراي پروانه بهره برداري

شماره سند

 -36 - 133 - 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 جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

افزايش توسعه ظرفيت واحدهاي داراي پروانه بهره برداري دام و طيور
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 :

 15تا  30روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.

شرايط متقاضي خدمت :
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:
:

پست :

تلفن

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

سواالت متداول
 .1چه نوع خدماتي از طريق سامانه ارائه مي شود ؟
صدور پروانه ها و مجوزها2-پرداخت يارانه صادرات محصوالت كشاورزي3-
مجوز مرتعداري 4-ثبت اطالعات واحدهاي توليدي

 .1چگونه مي توان اعتبار مجوز صادره را بررسي نمود ؟ از گزينه بررسي
اعتبار مجوزها در صفحه اصلي سامانه مي توانيم با وارد نمودن شماره مجوز
صادره بصورت كامل و كليك نمودن دكمه مشاهده  ،تمامي مشخصات مجوز و
اعتبار آنرا رويت نمائيم

افزايش وتوسعه ظرفيت واحدهاي دامداري
داراي پروانه بهره برداري

نام سند
شماره سند

 -36 - 133 - 01م

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 دامداري هاي کوچک و روستايي

شماره سند

 -36 - 134 - 01م

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.

شرايط متقاضي خدمت :
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

مراحل صدور پروانه دامداري هاي کوچک و روستايي

شماره سند

 -36 - 134 - 01م

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
شماره سند

مديريت صدور
پروانه ها و مجوزها
مجوزهاي مربوط به
معاونت بهبود توليدات گياهي

مراحل اخذ مجوز تأسيس توليدات گلخانه اي
( صيفي  ،سبزي  ،گياهان داروئي  ،گل و گياه و قارچ )

نام سند
شماره سند

 -36 - 135 - 01م

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

مراحل اخذ مجوز تأسيس توليدات گلخانه اي

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

شرح فرآيند انجام خدمت :

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

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

 15تا  60روز
سازمان هيچگونه وجهي از متقاضي اخذ نمينمايد.

شرايط متقاضي خدمت :
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 اتوليدات گياهي 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

مراحل اخذ مجوز تأسيس توليدات گلخانه اي
( صيفي  ،سبزي  ،گياهان داروئي  ،گل و گياه و قارچ )

شماره سند

 -36 - 135 - 01م

سازمان جهادكشاورزي استان خراسان شمالي

شروع
درخواست متقاضي و ارائه مدارک مورد نياز به جهادكشاورزي شهرستان
بررسي مدارک در شهرستان شامل :
بررسي نقشه (طرح توجيهي  ،نقشه ساخت )  ،استعالمات و . . .

عودت به متقاضي
جهت تكميل

خير

آيا مدارک
كامل است؟

بله
ارسال به مديريت صدور پروانه جهت بررسي و
طرح در كميته فني مربوطه

عودت به شهرستان
با ذكر دالئل

خير

تا  60روز

تا  7روز

آيا كميته
موافق است؟
بله

صدور جواز تأسيس با امضاي رياست سازمان

 1روز

ارسال به شهرستان جهت تحويل به متقاضي

 3روز

پايان
مدت زمان پاسخگوئي ساير سازمانها قابل پيش بيني نيست

جمع كل زمان اجراي مراحل انجام كار تا  71روز

