 -1عنوان خدمت :صدور مجوزها و پروانه هاي حوزه گياه پزشكي

 -2شناسه خدمت

نام دستگاه اجرایي:سازمان حفظ نباتات کشور(واگذار شده به نظام مهندسي کشاورزي)
نام دستگاه مادر :وزارت جهاد کشاورزي
شرح خدمت
نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم براي انجام
خدمت

 - 1فراهم نمودن بستر فعاليت  -2ایجاد زمينه نظارت بر فعاليت ها
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتي()G2G

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تكميل مي شود).

کارشناسان گياه پزشكي و رشته هاي مربوطه – بهره
برداران بخش کشاورزي

 تصدي گري
شهرستاني
شهري
 استاني
منطقه اي
ماليات کسب و کار
ثبت مالكيت
تامين اجتماعي
سالمت
بازنشستگي مدارک وگواهينامهها
سایر
وفات
ازدواج
بيمه
رخداد رویدادي مشخص
 فرارسيدن زماني مشخص

حاکميتي
 ملي
آموزش
تولد
تاسيسات شهري
 تقاضاي گيرنده
خدمت
سایر... :
 تشخيص دستگاه
احراز هویت حقيقي و حقوقي:
 افراد حقیقی :شناسنامه ،کارتملی ،کارت پایانخدمت یا معافیت دائم( تصویرشناسنامه -تصویر کارت ملی -تصویرپایانخدمت یا معافیت براي مشمولین نظام وظیفه -گواهی عدم اعتیاد -گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ذیصالح -عدم اشتغال در دستگاه
ها،سازمان ها وسایر نهاد هاي دولتی)

 -افراد حقوقی:

ثبت شرکت ،مدارک موسسین شرکت ،اساسنامه شرکت( ،اصل و تصویر اساسنامه وتاییدیه ثبت شرکت

ها )

اطالعاتي و اسنادي خدمت از ذینفع:

قوانين و مقررات باالدستي

 -5جزیيات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

متوسط مدتزمانارایه خدمت:

-

گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منایع طبیعی.

-

گواهی فارغ التحصیلی در رشته هاي گیاه پزشكی

الف -ماده  2قانون افزایش بهره وري نظام صدور مجوز وپروانه واحدهاي گیاه پزشكی.
ب -قانون وآیین نامه حفظ نباتات مصوب 6431

فصل  سال
ماه
 . . .خدمت گيرندگان در:
 صدور جواز /بهره برداري فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتي 3113و تمدید 3113 صدور جواز /بهره برداري شرکت هاي توليد کننده عوامل کنترل بيولوژیك آفات(انسكتاریوم)123تمدید123
 صدور جواز /بهره برداري کلينيك هاي گياه پزشكي  041و تمدید 041 صدور جواز /بهره برداري شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتي  111و تمدید 111 صدور جواز /بهره برداري شرکت هاي توزیع آفات کش هاي نباتي 22و تمدید 22-

كلینیك هاي گیاه پزشكی ،شركت هاي تولید كننده عوامل كنترل بیولوژيك
آفات(انسكتاريوم)،شركت هاي خدمات دفع آفات نباتی،شركت هاي توزيع آفت كش
هاي نباتی ،فروشگاه هاي آفت كش هاي

نباتی:

(صدور جواز تاسیس:بین 43لغایت 03روز -تمدید جوازتاسیس34 :روز -صدور پروانه بهره برداري  :بین  43لغایت 03روز -تمدید پروانه بهره
برداري 34 :روز)

تواتر

یكبار براي هميشه

 . . .بار در:

ماه

فصل

 سال

تعدادبار مراجعه حضوري

 ارایه مدارک و درخواست – دریافت جواز /پروانه – تمدید جواز  /پروانهمبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان
صدور

جواز:کلینیك هاي گیاه پزشكی ،شرکت هاي تولید کننده عوامل کنترل

شماره حساب
(هاي) بانكي
---

پرداخت بصورت
الكترونيك

بیولوژیك آفات (انسكتاریوم) ،شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتی ،شرکت هاي توزیع

آفت کش هاي نباتی ،فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتیبالغ بر 253111ریال
تمديد

جواز :کلینیك هاي گیاه پزشكی ،شرکت هاي تولید کننده عوامل کنترل

---

بیولوژیك آفات(انسكتاریوم) ،شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتی،شرکت هاي توزیع

آفت کش هاي نباتی ،فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتیبالغ بر  413111ریال
صدور  /تمدید پروانه بهره برداري :کلینیك هاي گیاه پزشكی ،شرکت هاي

---

تولید کننده عوامل کنترل بیولوژیك آفات(انسكتاریوم) ،شرکت هاي خدمات دفع آفات

در مرحله درخواست خدمت

ذکر ضرورت مراجعه حضوري

در مرحله اطالع رساني خدمت

بر  0108111ريال
----آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه یا بخشي از آن
---------نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه یا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
 اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
 الكترونيكي
ارسال پستي
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكي
 ملي
جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
 شهرستاني
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الكترونيكي
ارسال پستي
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
غيرالكترونيكي
 ملي
 جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
 شهرستاني
سایر:
ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

 -3نحوه دسترسي به خدمت

نباتی،شرکت هاي توزیع آفت کش هاي نباتی،فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتیبالغ

مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )
 -0عناوین فرایندهاي خدمت

-1ارتباطخدمتباسایر دستگاههاي دیگر

---نام دستگاه دیگر

نيروي انتظامي

نام سامانه
هاي دستگاه
دیگر

---فيلدهاي موردتبادل

استعالم الكترونيكي اگراستعالمغيرالكترونيكياست،
مبلغ
استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
دستگاه
دارد
برخط
online
دستهاي
()Batch

 -2ارتباطخدمتباسایرسامانهها

نام سامانه هاي دیگر

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الكترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس پيام کوتاه
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
 ملي
جهت احراز اصالت مدرک
 استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
 شهرستاني
 سایر( :دریافت جواز/پروانه)
استعالم
استعالم الكترونيكي
فيلدهاي موردتبادل
غير
الكترونيكي
برخط
online

(بانكهاي اطالعاتي) دردستگاه

درمرحله ارائه خدمت

غيرالكترونيكي

تمدید جواز /پروانه بهره برداري

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

الكترونيكي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

غيرالكترونيكي

دستهاي
()Batch

الكترونيكي

اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)
پست الكترونيك

اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
سایر(باذکرنحوه دسترسي)

سوء پيشينه

 مراجعهكننده
دستگاه
 مراجعهكننده

تعهد محضري عدم اشتغال
سازمان ثبت اسناد و
در دستگاه هاي دولتي
امالک کشور
وموسسات عمومي
( - 1صدور جواز تاسيس)فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتي -شرکت هاي توليد کننده عوامل کنترل بيولوژیك آفات(انسكتاریوم) -کلينيك
هاي گياه پزشكي -شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتي -شرکت هاي توزیع آفات کش هاي نباتي
( - 2صدور جواز تمدید جوازتاسيس) فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتي -شرکت هاي توليد کننده عوامل کنترل بيولوژیك
آفات(انسكتاریوم) -کلينيك هاي گياه پزشكي -شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتي -شرکت هاي توزیع آفات کش هاي نباتي
( - 3صدور جواز پروانه بهره برداري) فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتي -شرکت هاي توليد کننده عوامل کنترل بيولوژیك
آفات(انسكتاریوم) -کلينيك هاي گياه پزشكي -شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتي -شرکت هاي توزیع آفات کش هاي نباتي
( - 4صدور جواز تمدید پروانه بهره برداري) فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتي -شرکت هاي توليد کننده عوامل کنترل بيولوژیك
آفات(انسكتاریوم) -کلينيك هاي گياه پزشكي -شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتي -شرکت هاي توزیع آفات کش هاي نباتي
( - 5صدور جواز ابطال پروانه بهره برداري) فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتي -شرکت هاي توليد کننده عوامل کنترل بيولوژیك
آفات(انسكتاریوم) -کلينيك هاي گياه پزشكي -شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتي -شرکت هاي توزیع آفات کش هاي نباتي
دارد

 -11نمودار ارتباطي فرایندهاي خدمت

نامونامخانوادگي تكميل کننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:

 -11نمودار ارتباطي فرایندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل کننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:

 -11نمودار ارتباطي فرایندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل کننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:

مدت اعتبار

-------

-------

ب -قانون وآيین نامه حفظ نباتات مصوب 0431

گیاه پزشكی.

الف -ماده  2قانون افزايش بهره وري نظام صدور مجوز وپروانه واحدهاي

-گواهی فارغ التحصیلی در رشته هاي گیاه پزشكی.

-گواهی عضويت در سازمان نظام مهندسی كشاورزي و منايع طبیعی.

اساسنامه وتايیديه ثبت شركت ها ).

-افراد حقوقی :ثبت شركت ،مدارک موسسین شركت ،اساسنامه شركت( ،اصل و تصوير

وساير نهاد هاي دولتی).

اعتیاد -گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ذيصالح -عدم اشتغال در دستگاه ها،سازمان ها

تصوير كارت ملی -تصويرپايان خدمت يا معافیت براي مشمولین نظام وظیفه -گواهی عدم

-افراد حقیقی :شناسنامه ،كارتملی ،كارت پايانخدمت يا معافیت دائم (تصويرشناسنامه-

يك ساله

صدورپروانه0108111ريال

جواز001111ريال

-تمديدپروانه0108111ريال

-تمديدجواز311111ريال

-صدور

رديف

4

صدور مجوزها و پروانه هاي بهره برداري حوزه گیاه پزشكی

(مصوبه ،بخشنامه ،آيین نامه)

مستندات قانونی

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

سازمان حفظ نباتات كشور







--



(صدور جواز تاسيس:بين 03لغايت 03روز-
تمديد جوازتاسيس54 :روز -صدور پروانه
بهره برداري  :بين  03لغايت 03روز-
تمديد پروانه بهره برداري 54 :روز)





فرآيند مجوز



---

----

الكترونیكی




غیر الكترونیكی





--



توضیحات

--


صدور جواز/پروانه بهره برداري:کلينيك هاي گياه پزشكي،
شرکت هاي توليد کننده عوامل کنترل بيولوژیك آفات
(انسكتاریوم) ،شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتي ،شرکت هاي
توزیع آفت کش هاي نباتي ،فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتي

2

ابطال جواز/پروانه بهره برداري:کلينيك هاي گياه پزشكي،
شرکت هاي توليد کننده عوامل کنترل بيولوژیك آفات
(انسكتاریوم) ،شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتي ،شرکت هاي
توزیع آفت کش هاي نباتي ،فروشگاه هاي آفت کش هاي نباتي

مجوز

مدارک مورد نیاز

لیست اطالعات مجوزهاي حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان حفظ نباتات كشور

---

(روز /ساعت)

عنوان مجوز

نوع مجوز

0

تمديد جواز/پروانه بهره برداري:کلينيك هاي گياه پزشكي،
شرکت هاي توليد کننده عوامل کنترل بيولوژیك آفات
(انسكتاریوم) ،شرکت هاي خدمات دفع آفات نباتي ،شرکت
هایتوزیع آفت کش هاي نباتي ،فروشگاه هاي آفت کش هاي
نباتي

هزينه

--

صدور

ناظر

فرآيند مجوز
(ريال)

فرآيند

مراجع

زمان تقريبی
متقاضی مجوز

فرم شماره يك

*اگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است ،فرم شماره  2نيزتكميل شود
فرم شماره دو
عنوان دستگاه

نوع فرآيند

استعالم شونده
رديف

فرآيند مجوز
زمان انجام

موارد استعالم

ساير

با ذكر نام **

***

0

نيروي انتظامي

سوءپيشينه

2

سازمان ثبت
اسنادوامالك
كشور

تعهدمحضري عدم
اشتغا دردستگاهها
دولتي وموسسات
عمومي

مدارک مورد
نیاز

مدت اعتبار

هزينه

كار

(ريال)

(روز/
ساعت)

معرفی نامه و

 1ماهه

دارد

دو هفته

الكترونیكی

غیر
الكترونیكی


عكس
معرفی نامه

4
3
0
1
0
8

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

يك ساله

دارد

دو هفته



توضیحات

