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 :1خدمتزیرخدمت/عنوان 
 تشکیل شرکت کشت و صنعت

 :3خدمتنوع  
 ( خدمت به شهروندانG2C (    خدمت به کسب و کار (G2B (     یهای دولتخدمت به دیگر دستگاه(G2G ( 

 :4خدمت ی دسترسی بهنحوه
در میزخدمت حضوری   واحدهای داخلیحضوری با مراجعه به    الکترونیکی   )نیمه الکترونیکی )ترکیبی از حضوری و الکترونیکی 

  )در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(: 5ی خدمتمدت زمان ارائه
 یک هفته

 :6انجام خدمت جهتمدارک مورد نیاز 
نتایج آزمون -5تصویر مدارک تامین آب.-4زمین. تصویر مدارک مالکیت-3طرح توجیهی فنی و اقتصادی. -2درخواست کتبی متقاضی-1

تعهدنامه محضری مبنی بر -9 اصل گزارش بازدید میدانی-8مدرک تحصیلی متقاضی.-7.نقشه توپوگرافی اراضی و سازه های طرح.-6خاک

-13نهادهای ذیربط.تاییدیه -12تاییدیه اجرای طرح از سوی استانداری و فرمانداری.-11تاییدیه محیط زیست.-10عدم تغییر کاربری.

 اساسنامه شرکت. و احراز هویت حقیقی و حقوقی

 7و موضوع پرداخت)ریال(  مبلغ 8بانکی شماره حساب/ پرداختی نحوه
 هزینه)های(
 ارائه خدمت 

 ندارد ندارد

  
 دارد  :9هااستعالم

 :مستقیم شماره تماس
33452292 

 :10ی خدمتدهنده مسئول اصلی ارائه
 اداره آموزش 

 آقای میر محسنی

  :11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 
 بخش اطالع رسانی خدمت در میز خدمت حضوری و وبگاه سازمان

http://semnan.corc.ir/ 
 قسمت میز خدمت الکترونیک

 : 12خدمت مرتبط با سامانه)های(و آدرس  نام

 شکایات: یارائهی رویه

 :13مرتبط با خدمتهای نامهو آیین راتقوانین و مقرّ
 5/3/54قانون نقاط قطب کشاورزی مصوب  .1

 الیحه برنامه پنجم. 147سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده  35بند  .2

 .1385قانون و آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب  .3

 

  :14متداول االتسؤبه  پاسخ

 :15)فلوچارت( ی خدمتفرایند ارائه 

 

http://semnan.corc.ir/
http://semnan.corc.ir/


تعنص و تشک    �  و ص   ک       ل  ر�

ناتسا زا نایضاقتم یبتک تساوخرد
نایضاقتم

 ورش

 یداصتقاو ینف یهیجوت حرط لصا یسررب
نآ دییات و تعنصو تشکدحاو  ادحا

ناتسا

 ربتعم یاه تکرش زا کاخ و بآ نومزآ هجیتن ه ارا
ناتسا

تعنصو تشک دحاو  ادحا طباوض و  وصا تیاعر و یضارا یربراک   ح رب ینبم یرضحم هماندهعت
ناتسا

تعنصو تشک ه یو همانشسرپ هداعاو لی کت

ناتسا

هلاس4 هب هلاسکی یرادرب هرهب هناورپ لیدبت
رتفد

هنالاس دیدزاب و ییاهن روجم رودص و هیلوا  یسات زوجم  اطبا
رتفد

نایاپ

)یضارا یربراک نوناق هیح صا یقاحلا 4 هرصبت  وضوم(اضاقت دروم یضارا نوماریپ ر ن راه ا و دیدزاب شرازگ لصا یسررب
رتفد

 تفرشیپ یسررب تهج رتفد هطوبرم  انشراک دیدزاب
زوجم دید ت و حرط یکیزیف

رتفد

 تبون 4 یارب تیلاعف رار تسا  روص رد و هلاسکی  یسات زوجم رودص
ددرگ یم دید ت هلاسکی  روص هب

رتفد

رتفد زا یبتک زوجم و تقفاوم  خا نودب تعنصو تشک دحاو زوجم لیدبت ایرییغت  ونره مدع همان دهعت  اسرا
ناتسا

) یضاقتم هدروآ مهس( حرط یارجا یارب یلام ناوت و  ردقرب ینتبم هتب م کردم یسررب
رتفد

تعنصو تشک همانساسا  اسرا
ناتسا

تکرش تیلاعف زا  یره یارب بسانتم همانشسرپ می نت راشف تحت یرایبآ هشقن  اسراو هیهت
ناتسا

 و اهداهنو اهنامزاس راد   ب ای و رادنامرف ای رادناتسا تسیز طیحم زا حرط یارجا ندوب  نام ب هیدی ات  اسراو هیهت
هقطنم  ربو بآ نیمات رب ینتبم ورین  رازو اهناگرا

ناتسا

  ی و یضاقتم همانسانش ریوصت زاین دروم کرادم اب حرط یارجاربر ان ناسانشراک یلیصحت کرادم ی ک ه ارا
 یس ت یهگآ و تکرش تب  کرادم ریوصت ای یقیقحدارفا یارب  کع هعطق

ناتسا

 لحم زا رتفد هطوبرم  انشراک دیدزاب
ر ن راه ا و یسررب تهج تساوخرد دروم

رتفد

یرادرب هرهب یاهما ن رتفد هب تساوخرد همان
ناتسا

یرادرب هرهب یاهما ن رتفد هب هیدییات و یهیجوت حرط  اسرا
ناتسا

 کرادم ریوصت و نیمز تیکلام کرادم ریوصت ه ارا
حرط زاین دروم بآ نیم ت هوحن هب طوبرم

ناتسا

 
 
 

 سیف علیان                    ی فرم:  نام و نام خانوادگی تکمیل کننده
                                  4داخلی   33456948                                               شماره تماس: 

 احسان عباسپور                                                            ی فرم: )مدیر/ معاون(  نام و نام خانوادگی تأیید کننده
 33452291                                                                            شماره تماس:

 

 

 


