
بسمه تعالی
1ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

شناسه خدمت-2سامانه خرید و فروش محصوالت کشاورزي:عنوان خدمت-1
این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.)(
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ارائه 

دهنده خدمت

تعاون روستایی ایرانمرکزيسازماننام دستگاه اجرایی:
وزارت جهاد کشاورزينام دستگاه مادر:
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مشخصات خدمت

صورت تضمینی، توافقی و حمایتی بین سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران و زیرمجموعه هاي آن با خرید ، عرضه و فروش محصوالت کشاورزي بهشرح خدمت
اتحادیه هاي شرکت هاي تعاونی روستایی و کشاورزي و بخش خصوصی

)G2C(خدمت به شهرونداننوع خدمت 
خدمت به کسب و کار)G2B(
 دولتیخدمت به دیگردستگاه هاي)G2G(نوع

مخاطبین

بخش ،شرکت ها/ اتحادیه هاي تعاونی هاي روستایی و کشاورزي
خصوصی فعال در خرید و فروش محصوالت کشاورزي و بخش خصوصی و 

دستگاه هاي نظارتی

تصدي گريحمایتیحاکمیتیماهیت خدمت 
روستاییشهرستانیاستانیمنطقه ايملیسطح خدمت

مالکیتثبت تامین اجتماعیکسب و کارمالیاتسالمتآموزشتولد رویداد مرتبط با:
سایروفاتهامدارك و گواهینامهبازنشستگیازدواجبیمهتاسیسات شهري 

رخداد رویدادي مشخص فرارسیدن زمانی مشخصتقاضاي گیرنده خدمت    نحوه آغاز خدمت
سایر:  ...تشخیص دستگاه

مدارك الزم براي انجام 
خدمت

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه محصول تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار 
و احراز هویت حقیقی و قرارداد و فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی توسط خریدار غیر نقدينقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین 

حقوقی
1368قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب .1باالدستیقوانین و مقررات 

ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.2
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي .3
ابالغیه هاي ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور .4
اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران12و 11، 10، 9بند .5
ي تعاونی هاي روستایی و کشاورزي.اساسنامه هاي شرکت ها/ اتحادیه ها.6
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جزییات خدمت

سالدر:     ماه      فصل  خدمت گیرندگانمیلیون نفر عضو شرکت ها/ اتحادیه هاي تعاون روستایی و بخش خصوصی5آمار تعداد خدمت گیرندگان
و فروشروز براي خرید270روز الی 5خدمت:ارایهزمانمدتمتوسط 

سالدر:       ماه        فصل       یک بار براي هر محصولتواتر
دي به مراکز خرید//تحویل محصول فروخته شده به خریدارانیارائه مدارك و تقاضا//ارائه محصول تولحضوريبار مراجعهتعداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیک(هاي) بانکیشماره حساب مبلغ(مبالغ)
براي خدمات تضمینی و حمایتی 

ابالغیه هاي ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و -1
سازمان مدیریت و فروش محصوالت کشاورزي 

برنامه ریزي کشور
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت -2

کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 
بسته به نوع محصوالت

بانک کشاورزي-2163928002033
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نحوه دسترسی به خدمت

---------------------------------- س دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدر
www.-------------------------------------------------------

سامانه مجازي خرید و فروش محصوالت کشاورزينام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

رسانه ارتباطی خدمتنوع ارائهمراحل خدمت

در مرحله اطالع 
رسانی خدمت

(برنامه کاربردي)تلفن همراهاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)      الکترونیکی
             پست الکترونیکارسال پستی
  تلفن گویا یا مرکز تماسپیام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)



ذکر ضرورت الکترونیکیغیر
مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 :نصب بنر در شبکهسایر

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت
الکترونیکی      (مانند وبگاه دستگاه) (برنامه کاربردي)تلفن همراهاینترنتی

پست الکترونیک                         ارسال پستی
پیام کوتاهتلفن گویا یا مرکز تماس  

دفاتر پیشخوان 
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

الکترونیکیغیر

ذکر 
ضرورت 

مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرك
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر: 

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه 

یا ارتباط با دیگر 
دستگاه ها )

)ERPاینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یاالکترونیکی
(باذکرنحوه دسترسی)سایرپست الکترونیک                          

ذکر ضرورت الکترونیکیغیر
مراجعه 
حضوري

ارائه محصول تولیدي به مراکز خرید
به خریدارتحویل محصول فروخته شده

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی         (مانند وبگاه دستگاه) (برنامه کاربردي)تلفن همراهاینترنتی
پست الکترونیک                         ارسال پستی

پیام کوتاهتلفن گویا یا مرکز تماس  
دفاتر پیشخوان 

واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:شماره قرارداد
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

(باذکرنحوه دسترسی)دریافت وجه: سایر
ذکر ضرورت الکترونیکیغیر

مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر: 

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
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ارتباط

خدمت
با

سایر
سامانه

ها 
اطالعاتی) (بانکهاي 

در
دستگاه

استعالم استعالم الکترونیکیفیلدهاي موردتبادلنام سامانه هاي دیگر
غیر 

الکترونیکی

برخط
online

دسته
اي 

)
Batch
(
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ارتباط

خدمت
با

سایر
دستگاههاي 

دیگر

نام سامانه هاي دستگاه نام دستگاه دیگر
دیگر

فیلدهاي 
موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 
پرداخت 
هزینه)

غیرالکترونیکیاستعالماگراستعالم الکترونیکی
:، استعالم توسطاست برخط

online
دسته

اي 
)

Batch
(

واریز وجه و دریافت الت کشاورزيیتسهبانک عامل(کشاورزي)
تسهیالت

درصد 1
تسهیالت 

براي 
تشکیل 
پرونده

دستگاه
کنندهمراجعه



دستگاه
کنندهمراجعه
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عناوین 
فرایندهاي 

خدمت
خرید و فروش تضمینی محصوالت کشاورزي- 1- 1
خرید و فروش توافقی محصوالت کشاورزي-2-2

خرید و فروش حمایتی محصوالت کشاورزي- 3- 3
معرفی جهت اخذ تسهیالت بانکی خرید توافقی محصوالت کشاورزي-4



نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت-10

مربوطواحدالکترونیکپستتلفنخانوادگینامونام

سازمان مرکزي تعاون معاون اداري و مالی 09122971689moradniya2012@yahoo.comشمس اهللا مراد نیا
روستایی ایران

سازمان مرکزي تعاون مدیر امور اداري 88901014mahmoodsalmani1340@yahoo.comمحمود سلمانی
روستایی ایران

81363285m.ghasr@agri-jahad.orgقصرسید مهدي شفیعی
کارشناس مسئول اصالح و بهبود 

فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

09122157637zareei.zahra@gmail.comزهرا زارعی
رییس گروه تشکیالت و روش هاي سازمان 

تعاون روستایی ایرانمرکزي 
صیفی

کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 09121238746ahmad.ghaderian52@gmail.comاحمد قادریان
سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

اصالح و بهبود فرآیندهاکارشناس 81363282f.taherirad@yahoo.comفهیمه طاهري راد

09124630694m.mshooshtari@yahoo.comمحمد مهدي شوشتري
کارشناس گروه تشکیالت و روش هاي 
سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران

)2زا2هحفص(يزرواشک تالوصحم ینیمضتشورف راک ماجنا لحارم تراچولف

A

نایاپ

یلیوحت باسحتروص میظنت و دادرارق دقع فرط هب لوصحم لیوحت
شورف و دیرخ تیریدم

شورف ییاهن تیعضو تروص میظنت
شورف و دیرخ تیریدم

شورف و دیرخ ییاهن تیعضو تروص میظنت
شورف و دیرخ تیریدم

هطوبرم نویسیمک رد لوصحم تاحما و تاعیاض ،يرسک و تفا سروب هسلج يرازگرب
شورف و دیرخ تیریدم

طسوت هلصاح نابز دییات تهج شورف و دیرخ ییاهن تیعضو تروص میظنت
طبریذ عجارم

یلام روما تیریدم و شورف و دیرخ تیریدم

تادنتسم هئارا و هجو زیراو زا سپ شورف دادرارق دقع و میظنت
شورف و دیرخ تیریدم

یلام روما هب مالعا و يرسک و تفا هتیمک تامیمصت ییاهن یسررب
نامزاس هریدم تایه

دییات تهج یلام روما هب  شورف و دیرخ ییاهن تیعضو تروص لاسرا
شورف و دیرخ تیریدم

يزکرم نامزاس هب لاسرا و شورف تیعضو تروص میظنت
ناتسا ییاتسور نواعت ، ناتسرهش ییاتسور نواعت ،ییاتسور نواعت هیداحتا

ینوناق تاررقم و هدش نییعت طیارش ساسارب لوصحم لیوحت تهج ناتسا هب غالبا
شورف و دیرخ تیریدم
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خرید و فروش تضمینی محصوالت سام

کشاورزي

قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب 
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت //1368

کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت //کشور

ابالغیه هاي //کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 
ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت 
کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون 12و 11، 10، 9بند //
اساسنامه هاي شرکت ها/ اتحادیه//روستایی ایران

هاي تعاونی هاي روستایی و کشاورزي.

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزي 
شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه 

محصول تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار 
نقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و 
فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی 

از هویت توسط خریدار غیر نقدي و احر
حقیقی و حقوقی

النه
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ته 
بس به

ول
حص

م
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ران
ی ای
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 رو
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تعا

زي 
مرک
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5س
√روز

خرید و فروش توافقی محصوالت 2
کشاورزي

قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب 
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت //1368

کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت //کشور

ابالغیه هاي //کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 
ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت 
کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون 12و 11، 10، 9بند //
تحادیه اساسنامه هاي شرکت ها/ ا//روستایی ایران

هاي تعاونی هاي روستایی و کشاورزي.

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزي 
شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه 

محصول تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار 
نقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و 
فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی 

و احراز هویت توسط خریدار غیر نقدي
حقیقی و حقوقی

النه
سا

ته 
بس به

ول
حص

م
√√√5

√روز



نیزتکمیل شود2است، فرم شماره با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنهااگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترك*
فرم شماره دو

عنوان دستگاه استعالم ردیف
شونده

نوع فرآیند

مدارك مورد 
هزینهاعتبارمدت نیاز

(ریال)

زمان انجام 
کار

(روز/ 
ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات موارد 
استعالم

با ذکر نام 
**

سایر
غیر الکترونیکی***

الکترونیکی

تسهیالتبانک عامل (کشاورزي)1
معرفی نامه و 
سایر مدارك 

مورد نیاز
یک درصد سال1

√√روز270تشکیل پرونده
** نام استعالم در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

خرید و فروش حمایتی محصوالت 3
کشاورزي

قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب 
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت //1368

کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت //کشور

ابالغیه هاي //کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 
ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت 
کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون 12و 11، 10، 9بند //
اساسنامه هاي شرکت ها/ اتحادیه//روستایی ایران

هاي تعاونی هاي روستایی و کشاورزي.

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزي 
شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه 

محصول تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار 
نقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و 
فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی 

از هویت توسط خریدار غیر نقدي و احر
حقیقی و حقوقی

النه
سا

ته 
بس به
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حص

م

√√√5
√روز

معرفی جهت اخذ تسهیالت بانکی 4
خرید توافقی محصوالت کشاورزي

قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزي مصوب 
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت //1368

کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
ابالغیه هاي ساالنه خرید تضمینی محصوالت //کشور

ابالغیه هاي //کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي 
ساالنه هزینه هاي تبعی خرید و فروش محصوالت 
کشاورزي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

اساسنامه سازمان مرکزي تعاون 12و 11، 10، 9بند //
اساسنامه هاي شرکت ها/ اتحادیه//روستایی ایران

هاي تعاونی هاي روستایی و کشاورزي.

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزي 
شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه 

محصول تولید شده، فیش واریز نقدي خریدار 
نقدي، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و 
فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی 

از هویت توسط خریدار غیر نقدي و احر
حقیقی و حقوقی
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