
بسمه تعالی
1ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

به کمکهاي فنی واعتباريمعرفی نامه  دریافت تسهیالت بانکی از محل :عنوان خدمت-1
شبکه تعاونی هاي روستایی و کشاورزي(شرکت ها و اتحادیه ها)

شناسه خدمت-2
این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.)(

3  -
ارائه 
دهنده 
خدمت

تعاون روستایی ایرانمرکزيسازماننام دستگاه اجرایی:

وزارت جهاد کشاورزينام دستگاه مادر:

4 -
مشخصات خدمت

کمک هاي فنی و اعتباري طی موافقت نامه ساالنه بین سازمان مرکزي تعاون روستاي ایران و سازمان مدیریت جهت تقویت زیر ساخت هاي شرح خدمت
اتحادیه ها)صورت می پذیرد و برحسب اعالم نیاز بررسی و به بانک معرفی می گردد.شبکه تعاونی هاي روستایی و کشاورزي(شرکت ها و 

)G2C(خدمت به شهرونداننوع خدمت 
خدمت به کسب و کار)G2B(

نوع)G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی
مخاطبین

شبکه تعاونیهاي روستایی و کشاورزي (شرکت ها و اتحادیه ها)

حمایتیحاکمیتیماهیت خدمت 
روستاییشهرياستانیمنطقه 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

مدیریت تعاون روستایی استان، توزیع جغرافیایی تسهیالت تخصیصی به استانها، درخواست کمکهاي فنی و اعتباري، ارائه درخواست کتبی، معرفی نامه از 
مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت/اتحادیه متقاضی، مصوبه کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی استان یا مرکز حسب مورد، تکمیل شناسنامه طرح 

اون روستایی، ترازنامه مالی شرکت/اتحادیه تعاونی روستایی مصوب مجمع،حسب مورد اخذ مجوز هاي رسمی از:جهاد سرمایه گذاري شبکه هاي تع
و احراز هویت حقوقیکشاورزي،محیط زیست،شهرداري،ثبت اسناد،منابع طبیعی،صنعت معدن و تجارت،اداره بهداشت و سایر دستگاه هاي حقوقی

40502025سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران، ردیف شماره 4/6/93مورخ 162165/124العمل شماره دستورقانون بودجه کل کشور، باالدستیقوانین و مقررات 
بین سازمان مرکزي تعاون روستاي ،موافقت نامه ساالنه فی ما احداث تاسیسات نگهداري و بسته بندي و مراکز عرضه محصوالت کشاورزي

)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري 224) وبند(ص) ماده (151) ، بند(الف) ماده (118مواد (برنامه ریزي کشور،وایران و سازمان مدیریت
اسالمی ایران.
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جزییات خدمت

سال3طرح طی 900آمار تعداد خدمت گیرندگان
ماه1خدمت:ارایهزمانمدتمتوسط 

یکبار براي همیشه                                           تواتر
حسب موردارائه درخواست و مدارك//دریافت معرفی نامه،گزارش بازدید کارشناسحضوريبار مراجعهتعداد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیکشماره حساب (هاي) بانکیمبلغ(مبالغ)
نداردندارد
نداردندارد

. . .
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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.-----------------------------------------------------

---------------------------------------- -مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:نام سامانه 
رسانه ارتباطی خدمتنوع ارائهمراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی خدمت

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

پیام کوتاهتلفن گویا یا مرکز تماس  
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

ذکر ضرورت الکترونیکیغیر
مراجعه حضوري

جهت احراز اصالت فرد 
جهت احراز اصالت مدرك

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر: 

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی



در مرحله درخواست خدمت

(برنامه کاربردي)تلفن همراهاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)      الکترونیکی
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)
ذکر ضرورت الکترونیکیغیر

مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد
 اصالت مدركجهت احراز
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
:مداركسایر

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

گزارش بازدید کارشناس(حسب مورد)
میلیون تومان باشد.)50مبلغ باالتر از (براي طرح هایی که 

درمرحله ارائه خدمت

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

کوتاهپیام تلفن 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
 :معرفی نامهسایر

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
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ارتباط

خدمت
با

سایر
سامانه

ها 
(بانکهاي اطالعاتی) 

در
دستگاه

استعالم استعالم الکترونیکیفیلدهاي موردتبادلنام سامانه هاي دیگر
غیر 

الکترونیکی

برخط
online

دسته
اي 

)
Batch
(

واحد هاي تخصصی وزارت جهاد کشاورزي 
دریافت مجوز هاي الزمحسب مورد
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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
(



سایر دستگاه هاي دولتی 
حسب مورد

دریافت مجوز و 
دستگاه----- استعالم هاي الزم

کنندهمراجعه
دستگاه
کنندهمراجعه

9 -
عناوین 
فرایندهاي 

خدمت

1-
2-
3-



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.comسلمانیمحمود 
روستایی ایران

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

فرآیند ها مرکز نوسازي و تحول اداري

88383110d-executive@corc.irمحمد ده پرور
معاون اعتبارات سازمان مرکزي تعاون 

روستایی ایران

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

مرکزي تعاون روستایی ایران

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

کارشناس اصالح و بهبود فرآیندها81363282f.taherirad@yahoo.comفهیمه طاهري راد

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

يرابتعا و ینف ياه کمک تالیهستراک ماجنا لحارم
عورش

همان نییآ و بوصم هجدوب غالبا
نامزاس هب کلمت حرط ییارجا ياه

تلود

هاگتسد هب هجدوب صیصخت و همان تقفاوم هلدابم
نامزاس باسح هب زیراو و

هجدوب و همانرب تیریدم

لماع کناب نییعت
تارابتعا تیریدم

هوجو فرصمرب تراظن لمعلا روتسد نیودتو هیهت
تارابتعا تیریدم

لماع کناب اب نامزاس نیبامیف تیلماعدادرارق دقعمیظنت
تارابتعا تیریدم

لماع کناب هب نامزاس يوس زاهجوزیراو
تارابتعا و باسح يذ

يرابتعاو ینف ياهکمک ياهحرط بذجدرکلمع تاشرازگذخا
طبریذ ياهتیریدم هب هئارا ولماع کنابو اهناتسازا

تارابتعا تیریدم

هنازخ هب هدشن بذج هوجو زیراو يریگیپ
تارابتعا تیریدم

نایاپ

اهناتسا زا اهحرط ياضاقت ذخا
تارابتعا تیریدم

یلب

ریخ

یلب

ریخ ؟تسا لماک یضاقتم هدنورپ ایآ
لماع کناب

بیوصتو کناب بعشرد یضاقتم هدنورپ لیمکتو یسررب
همان نییآ ساسارب عبانم بذج تهجدادرارقداقعناو

روشک لک هجدوب نوناق یکناب تالیهست ییارجا
لماع کناب

ناتسا کناب بعش هب نایضاقتم یفرعم
ناتسا ییاتسور نواعت تیریدم

دیامنیم غالبا اهناتسا هباددجم زین نامزاس لماع کناب هیغالبا بقاعتم
تارابتعا تیریدم

نامزاس ییایفارغج عیزوت ساسارب کناب ياهناتسا بعش یتسرپرس هب لماع کناب غالبا
لماع کناب

؟تسا دییات دروم حرط ایآ
ینف تنواعم

یبایزرا هتیمک طسوت حرط یسررب
ینف تنواعم



ماره یکلیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم ش

نیزتکمیل شود 2است، فرم شماره با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنهااگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترك*

یف
رد

مستندات قانونی نوع مجوزعنوان مجوز
(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

مدارك مورد نیاز

بار
اعت

ت 
مد

هزینه 
(ریال)

فرآیند متقاضی مجوز
صدور 
مجوز

مراجع 
ناظر

زمان تقریبی 
فرآیند مجوز 
(روز/ ساعت)

جوز
د م
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کها
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انک

ت ب
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 تس
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ریا
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 نام
فی

معر
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اور
کش
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ستای

 رو
اي

ی ه
اون
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شبک

 به 
ري

عتبا
وا

ها)
دیه 

تحا
 و ا

 ها
کت

شر
)

امه
ی ن

عرف
م

قانون بودجه کل کشور، دستورالعمل 
4/6/93مورخ 162165/124شماره 

تعاون روستایی ایران، سازمان مرکزي 
احداث 40502025ردیف شماره 

تاسیسات نگهداري و بسته بندي و مراکز 
عرضه محصوالت کشاورزي،موافقت نامه 
ساالنه فی ما بین سازمان مرکزي تعاون 

روستاي ایران و سازمان مدیریت و برنامه 
) ، بند(الف) ماده 118ریزي کشور،مواد (

برنامه )قانون224) وبند(ص) ماده (151(
پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران.

درخواست کتبی، معرفی نامه از 
مدیریت تعاون روستایی استان، توزیع 

جغرافیایی تسهیالت تخصیصی به 
استانها، درخواست کمکهاي فنی و 
اعتباري، ارائه مصوبه هیات مدیره و 

مجمع شرکت/اتحادیه متقاضی، مصوبه 
کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی
استان یا مرکز حسب مورد، تکمیل 

شناسنامه طرح سرمایه گذاري شبکه 
هاي تعاون روستایی، ترازنامه مالی 
شرکت/اتحادیه تعاونی روستایی 

مصوب مجمع،حسب مورد اخذ مجوز 
هاي رسمی از:جهاد کشاورزي،محیط 
زیست،شهرداري،ثبت اسناد،منابع 
طبیعی،صنعت معدن و تجارت،اداره 

تگاه هاي حقوقی و بهداشت و سایر دس
احراز هویت حقوقی

ماه
√√-------- ا 

ران
ی ای

ستای
 رو

ون
تعا

زي 
مرک

ان 
ازم

س

1
√ماه



فرم شماره دو

عنوان دستگاه استعالم ردیف
شونده

نوع فرآیند

مدارك مورد 
هزینهمدت اعتبارنیاز

(ریال)

زمان انجام 
کار

(روز/ 
ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات موارد 
استعالم
با ذکر 
نام **

سایر
غیر الکترونیکی***

الکترونیکی

سایر دستگاه هاي اجرایی حسب 1
مورد

مجوز ها و 
استعالم 

هاي مورد 
نیاز

با نوع متناسب 
√√نا مشخصنا مشخصنا مشخصطرح

** نام استعالم در توضیحات درج شود

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


