فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عىًان خذمت  :سرضماری گًوٍ َای جاوًری
وًع خذمت:

ضىاسٍ خذمت14042542103
خذمت تٍ کسة ي کار ()G2B

خذمت تٍ ضُريوذان ()G2C

خذمت تٍ دیگردستگاٌ َای ديلتی()G2G

ضرح خذمت :ارائٍ آمار ي دادٌ َای حاصل از سرضماری پستاوذاران ضاخص علفخًار ساالوٍ پس از اتالغ زمان سرضماری ي اوجام آن از سًی ادارات کل ي
تعذ از جمع تىذی وتایج گسارش ساالوٍ قاتل ارائٍ تٍ دستگاَُا  ،محققان  ،داوطجًیان ي سایر متقاضیان تا مراجعٍ حضًری تٍ سازمان ي ارائٍ درخًاست
کتثی ي مستىذات صًرت می گیرد.

جسییات خذمت

مذارک مًرد ویاز ]::ارائٍ درخًاست ي مستىذات ي معرفی وامٍ از داوطگاٌ یا مثادی متقاضی
متًسظ مذت زمان ارایٍ خذمت:

]::ديساعت[

ساعات ارائٍ خذمت:
تعذاد تار مراجعٍ حضًری

(ساعات اداری)

َسیىٍ ارایٍ خذمت(ریال) تٍ خذمت
گیروذگان

]::حذاقل یک تار
مثلػ(مثالػ)
] اوجام عملیات سرضماری ترای سازمان َسیىٍ تر تًدٌ ي تراساس
امکاوات ي الساماتی از قثیل يسعت مىاعق  ،زمان ي مذت سرضماری ،
تعذاد افراد حاضر در عملیات  ،امکاوات ي يسایل سرضماری ي  ....ترای
استاوُا متغییر می تاضذ[ تر اساس دستًرالعمل متفايت است
...

ضمارٌ حساب (َای) تاوکی
]تکمیل گردد[

وحًٌ دسترسی تٍ خذمت

ایىتروتی (پیًوذ صفحٍ ارائٍ خذمت تصًرت الکتريویکی تا کلیک ريی وماد کارتر را َذایت کىذ)
پست الکتريویک( :آدرس پست الکتريویک خذمت جُت پاسخگًیی یا ارتثاط تا

متقاضی)

تلفه گًیا یا مرکس تماس02142721220 :

تلفه َمراٌ

(پیًوذ دریافت تروامٍ کارتردی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمراٌ)

پیام کًتاٌ (ضمارٌ ساماوٍ پیامکی ارائٍ خذمت در صًرت يجًد تا کلیک ريی وماد ومایص دادٌ ضًد)

دفاتر ارائٍ خذمت یا دفاتر پیطخًان خذمات

(لیست تازضًوذٌ یا پیًوذ آدرس دفاتر ارائٍ خذمت یا دفاتر پیطخًان ارائٍ

خذمت)

ومًدار مراحل دریافت خذمت/زیرخذمت (از دیذ متقاضی خذمت)

ارسال دستورالعمل و فرمهای
مربوطه از سوی دفتر حفاظت و
مدیریت حیات وحش سازمان به
ادارات کل حفاظت محیط زیست
استانها

تهیه دستور العمل و فرمهای
سرشماری گونه های جانوری (
پستانداران و پرندگان )

جمع بندی و تکمیل فرمهای
سرشماری و ارسال به سازمان

انجام عملیات سرشماری طبق
برنامه زمان بندی توسط ادارات
کل حفاظت محیط زیست استانها و
برداشت داده های سرشماری در
مناطق تحت مدیریت سازمان

تهیه گزارش نهایی حاصل از
سرشماری توسط دفتر حفاظت و
مدیریت حیات وحش

بررسی و جمع بندی و تجزیه و
تحلیل داده های ارسالی کلیه مناطق
سرشماری شده

نگهداری داده ها دربانک اطالعاتی
سرشماری  .دستیابی به ساختار و
پویایی جمعیت حیات وحش  .بهره
برداری از داده های سرشماری در
مدیریت بهینه جمعیت حیات وحش
در خصوص بهره برداری پایدار.

ارسال گزارش نهایی به مبادی
ذیربط  :ریاست سازمان  ،معاونت
محیط طبیعی  ،ادارات کل

ارائه مدرک شناسایی و معرفی
نامه معتبر متقاضی

ارائه داده های مورد نیاز به
دستگاهها ،سازمان های تحقیقاتی
و دانشجویان و محققان و  ...در
مراجعه حضوری

درصورت موافقت امکان ارسال
اطالعات از طریق پست
الکترونیک فراهم است.

بررسی درخواست توسط گروه
تخصصی دفتر
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