فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت:صدور پروانه شكار و صيد
نوع خدمت:

شناسه خدمت10111112111 :

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت:
صدور پروانه شكار و صيد
مدارک مورد نیاز:

اصل مدارک شناسایی افراد حقيقی و حقوقی برای احراز هویت دراداره کل استان برای تشكيل پرونده ضروریست
در خصوص اتباع خارجی ( ارائه کپی پاسپورت و معرفی نامه )ودرخصوص آژانس های گردشگری ( ارائه مجوز فعاليت
گردشگری متخذه از سازمان ميراث فرهنگی )
دفترچه شناسایی شكارچيان  ،مجوز حمل سالح  ،کارت ملی و ...

جزییات خدمت

بعد از تكميل پرونده حداکثر یكماه

متوسط مدت زمان ارایه
خدمت:
ساعات اداری در ستاد واستانها
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری متفاوت ميباشد
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) متفاوت بر اساس دستورالعمل نرخ ها
به خدمت گيرندگان
متفاوت است

شماره حساب (های) بانكی

نحوه دسترسی به خدمت

...

اینترنتی (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكی با کليک روی
پست الكترونيک( :آدرس پست الكترونيک خدمت جهت

نماد کاربر را هدایت کند)
پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)

تلفن گویا یا مرکز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کليک روی نماد نمایش داده شود)
تلفن همراه (پيوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی

تلفن همراه)

پيام کوتاه (شماره سامانه پيامكی ارائه خدمت در صورت وجود با کليک روی نماد نمایش داده شود)
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

(ليست بازشونده یا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت)

كاربر سازمان

متقاضي

كاربر استاني

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

درخواست ستاد از اداره کل برای سرشماری وحوش قابل شكار
سرشماری وحوش توسط اداره کل
گزارش اداره کل به معاونت
اعالم به دفتر حفاظت و مدیریت شكار و صيد
بررسيهای کارشناسی

اعالم به دفتر تنوع زیستی و حيات وحش

اعالم به اداره کل حفاظت و مدیریت شكار و صيد
تبادل نظر در کيمته فنی
صدور دستورالعمل شكار و صيد توسط اداره کل حفاظت و مدیریت شكار و صيد
صدور پروانه ويژه شكار توسط اداره كل حفاظت

صدور پروانه عادي شكار و پروانه صيد توسط استان

شروع

با حضور نماينده
استان و سازمان
انجام امور قرعه
كشي

پايان

بررسي مدارك متقاضي

ورود به سيستم
اسامي متقاضيان
صورتجلسه شده و
ارسال به سازمان يا
نماينده سازمان در
استان حضور مي يابد

متقاضي
در قرعه
كشي
برنده شود

خير

پر كردن فرم تقاضا(فرم)1

ارسال
اطالعات

بلي
بررسي مدارك متقاضي

ارسال كليه مدارك
توسط متقاضي(فرم )2

استعالم از سازمان و تائيد
مدارك مورد
تاييد مي باشد

بلي
صدور مجوز توسط سازمان
بلي
ارسال مجوز به
استان

بلي

خير

تصحيح مدارك و ارسال مجدد
مدارك توسط متقاضي

پروانه شكار
از نوع
منطقه آزاد
باشد

خير
پروانه شكار از
نوع منطقه
حفاظت شده
باشد

خير

دريافت مجوز شكار از استان

انجام شكار به
همراهي يك محيط بان

بررسي مجدد نوع پروانه

صدور مجوز توسط استان

دريافت ليست تهيه شده

پر كردن فرم پروانه
بعد از شكار

دريافت مجوز و تعيين تاريخ
ارسال فرم پروانه
پرشده
جدول بندي فرمهاي پرشده و جدول
بندي ليست شكارچيان

پايان

ارسال ليست
تهيه شده به
سازمان *

