فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عىًان خذمت :صذير مجًز تاسیس ي تُرٌ ترداری مراکس تکثیر يپريرش حیات يحص
وًع خذمت:

خذمت تٍ ضُريوذان ()G2C

ضىاسٍ خذمت 14041124100
خذمت تٍ دیگردستگاٌ َای ديلتی()G2G

خذمت تٍ کسة ي کار ()G2B

ضرح خذمت :مجًز صذير مراکس تکثیر يپريرش حیات يحص) پستاوذاران ي پروذگان)
مذارک مًرد ویاز ::تصًیر اساسىامٍ ضرکت  ،تصًیر صفحٍ ايل ضىاسىامٍ  ،تصًیر کارت ملی پالن کلی جا ومایی تاسیسات ي امکاوات در وظرگرفتٍ ضذٌ ،
تصًیر اسىاد تملک یا تصرف قاوًوی  ،وقطٍ مقذماتی وقطٍ تا مقیاس  ،50000،1تصًیر کارت دامپسضکی  ،قرارداد دامپسضک  ،پرياوٍ اضتغال تٍ کار درماوی

جسییات خذمت

متًسظ مذت زمان ارایٍ خذمت:

ساعات ارائٍ خذمت:
تعذاد تار مراجعٍ حضًری
َسیىٍ ارایٍ خذمت(ریال) تٍ
خذمت گیروذگان

حذاکثر  30ريز کاری
تمام ريزَای کاری
دي تار
مثلغ(مثالغ)
تر اساس دستًرالعمل متفايت است

ضمارٌ حساب (َای) تاوکی
]تکمیل گردد[

...
ایىتروتی (پیًوذ صفحٍ ارائٍ خذمت تصًرت الکتريویکی تا کلیک ريی وماد کارتر را َذایت کىذ)

وحًٌ دسترسی تٍ خذمت

/631169?/https://www.doe.ir/portal/homeصدور-مجوز-تکثیر-و-پرورش-
پرندگان

حیوانات-وحشی-و-بهره-برداری(-پستانداران-،

پست الکتريویک( :آدرس پست الکتريویک خذمت جُت پاسخگًیی یا ارتثاط تا متقاضی

help@doe.ir
تلفه گًیا یا مرکس تماس( :در صًرت يجًد ارائٍ ضمارٌ مرکس تماس یا تلفه گًیا تا کلیک ريی وماد ومایص دادٌ ضًد)

 90451511 - 90451520 -90451529کارشناس استان

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
دیاگرام روند صدور موافقت اصولی طرحهای تکثیر و
پرورش پستانداران  ،پرندگان وحشی در اسارت

اسائه دسخواست به همشاه طشح

خذمت)

توجیهی توسط متقاضی

اداسه كل حفاظت
محیط صيست استان

پشداخت هضينه
كاسشناسی

تأيیذ استان

بشسسی توسط
استان
سد دسخواست و
اعالم به متقاضی

ساصمان (دفتش حفاظت
ومذيشيت حیات وحش )

اخز نظش دفاتش تخصصی بش حسب موسد
 -دفتش موصه تاسيخ طبیعی و رخايش طنتیکی

جمع بنذی توسط دفتش
حفاظت و مذيشيت حیات
وحش

سد
دسخواست

قبول دسخواست و
طشح دس كمیته فنی

اعالم به متقاضی و

سد دسخواست و

قبول دسخواست و

اداسه كل استان

اعالم به اداسه كل

اعالم به اداسه كل

جذيل ضمارٌ 1

دیاگرام روند صدور موافقت اصولی طرحهای تکثیر و پرورش پستانداران  ،پرندگان وحشی غیر حمایت شده در اسارت

اسائه دسخواست به همشاه طشح توجیهی
توسط متقاضی

اداسه كل حفاظت
محیط صيست استان

تأيیذ استان

پشداخت هضينه
كاسشناسی

بشسسی توسط استان

سد دسخواست و اعالم
به متقاضی

بشسسی دسخواست متقاضی توسط استان

سد يا قبول دسخواست توسط اداسه كل
استان مشبوطه

اسسال سونوشت به اداسه كل حفاظت
و مذيشيت شکاس وصیذ

