فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
ػىًان خذمت  :طذيس مجًص تشگضاسي ومایشگاٌ َاي خضوذگان يديصیستان
وًع خذمت:

خذمت تٍ شُشيوذان ()G2C

شىاسٍ خذمت 17021129101
خذمت تٍ دیگشدستگاٌ َاي ديلتی()G2G

خذمت تٍ کسة ي کاس ()G2B

ششح خذمت :طذيس مجًص ایجاد يمذیشیت ومایشگاٌ َاي خضوذگان يديصیستان

جضییات خذمت

مذاسک مًسد ویاص:
دسخًاست کتثی اشخاص حقیقی ي حقًقی ،اسائٍ مذاسک ًَیتی  ،داشته طالحیت ػلمی یا تجشتی تا اسائٍ مستىذات قاتل قثًل مثتىی تش دستًسالؼمل تشپایی
ومایشگاٌ خضوذگان ي ديصیستان (مؼشفی شذٌ دس پًستال دفتش حیات يحش)  ،اسائٍ تشگٍ ػذم سًء پیشیىٍ دس صمیىٍ تخلفات شکاس ي طیذ ي تخشیة محیظ صیست
اص استان ،اسائٍ مذاسک مالکیت ي یا تملک يیا اجاسٌ محل تشپایی ومایشگاٌ تا تائیذ اداسٌ کل استان ،تظًیش اساسىامٍ ششکت  ،اسائٍ مًافقت کتثی ساصمان
دامپضشکی ي سایش دستگاٌ َاي ریشتظ  ،قشاسداد دامپضشک  ،تظًیش کاست دامپضشکی  ،پشياوٍ اشتغال تٍ کاس دسماوی  ،اسائٍ عشح تًجیُی مغاتق تا دستًسالؼمل
تشپایی ومایشگاٌ خضوذگان ي ديصیستان ي تثییه تىذَاي  19گاوٍ آن ي ویض اػالم مىشاء تامیه گًوٍ ،وظشیٍ طشیح اداسٌ کل استان
متًسظ مذت صمان اسایٍ خذمت:

حذاکثش  1ماٌ

ساػات اسائٍ خذمت:
تؼذاد تاس مشاجؼٍ حضًسي

يقت اداسي

َضیىٍ اسایٍ خذمت(سیال) تٍ
خذمت گیشوذگان

یکثاس تا ديتاسجُت سفغ وًاقض احتمالی
مثلغ(مثالغ)
تش اساس دستًسالؼملَا وشخَا متفايت است.

شماسٌ حساب (َاي) تاوکی
]تکمیل گشدد[

...

وحًٌ دستشسی تٍ خذمت

ایىتشوتی (پیًوذ طفحٍ اسائٍ خذمت تظًست الکتشيویکی تا کلیک سيي وماد کاستش سا َذایت کىذ)
پست الکتشيویک( :آدسس پست الکتشيویک خذمت جُت پاسخگًیی یا استثاط تا

متقاضی)

تلفه گًیا یا مشکض تماس( :دس طًست يجًد اسائٍ شماسٌ مشکض تماس یا تلفه گًیا تا کلیک سيي وماد ومایش دادٌ شًد)
02142781802

تلفه َمشاٌ

(پیًوذ دسیافت تشوامٍ کاستشدي اسائٍ خذمت سيي تلفه َمشاٌ)

پیام کًتاٌ (شماسٌ ساماوٍ پیامکی اسائٍ خذمت دس طًست يجًد تا کلیک سيي وماد ومایش دادٌ شًد)

دفاتش اسائٍ خذمت یا دفاتش پیشخًان خذمات

(لیست تاصشًوذٌ یا پیًوذ آدسس دفاتش اسائٍ خذمت یا دفاتش پیشخًان اسائٍ خذمت)

ومًداس مشاحل دسیافت خذمت/صیشخذمت (اص دیذ متقاضی خذمت)

.1
.2
.3
.4
.5
.6

اسائٍ دسخًاست ي اسسال آن تٍ اداسٌ حفاظت محیظ صیست شُشستان یا استان مًسد وظش جُت تشسسی ايلیٍ
تشسسی ايلیٍ تًسظ کاسشىاسان استاوی ( قثًل ي یا سد دسخًاست )
اعالع تٍ متقاضی دس طًست سد دسخًاست ي دالیل سد
دس طًست تأییذ استان ،اسسال تٍ اداسٌ حفاظت ي مذیشیت حیات يحش ي تشسسی دسخًاست ي دس طًست ویاص اخز استؼالمات اص دفاتش ستادي ساصمان
اعالع تٍ متقاضی ي اداسٌ کل استان دس طًست سد دسخًاست ي دالیل سد
تأییذ دسخًاست ي طذيس مجًص ي اػالم تٍ متقاضی ي اسائٍ مجًص تٍ اداسٌ کل

جذيل شماسٌ 1

نمودار مراحل دریافت خدمت
اسائٍ دسخًاست ي اسسال آن تٍ اداسٌ حفاظت محیظ صیست شُشستان یا استان مًسد وظش جُت
تشسسی ايلیٍ

تشسسی ايلیٍ تًسظ کاسشىاسان استاوی ( قثًل ي یا سد دسخًاست )

اعالع تٍ متقاضی دس طًست سد دسخًاست ي دالیل سد

دس طًست تأییذ استان ،اسسال تٍ اداسٌ حفاظت ي مذیشیت حیات يحش ي تشسسی دسخًاست ي دس
طًست ویاص اخز استؼالمات اص دفاتش ستادي ساصمان

اعالع تٍ متقاضی ي اداسٌ کل استان دس طًست سد دسخًاست ي دالیل سد

تأییذ دسخًاست ي طذيس مجًص ي اػالم تٍ متقاضی ي اسائٍ مجًص تٍ اداسٌ کل

