سازمان حفاظت محیط زیست
اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

لیست خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان
دولت به انضمام مراحل گردش کار و مدت
زمان خدمت

نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ورود بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی به مناطق
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

متقاضی

پایان

ورود به سایت محیط زیست
استان و تکمیل فرم بازدید
ارائه فیش هنگام ورود

کنندگان از مناطق

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

بررسي مدارک
بایگاني

بررسي درخواست

صدور مجوز

بررسي نهایي

اعالم نظریه
موافق  /مخالف

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1عدم داشتن رونده متخلفین ضكار و صید  -2عدم هر گونه ادوات شكار  -3به همراه داشتن فیش واریزي هنگام ورود به منطقه
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 – 1نام و نام خانوادگی و شماره ملی افراد –2شماره پالك خودرو - -3مسیر ورورد و خروج
مدت بررسی و اعالم نظر  1:الی  2روز کاري
*** اتباع خارجی درخواست خود را می باسیت از طریق دفاتر و تورهاي گردشگري به سازمان مرکززي و دفتزر شزكار و صزید سزازمان
ارسال نمایند.

نمودار اجراي مراحل صدور مجوز استقرار شكارگاه خصوصی
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

پایان

متقاضی
ارائه مدارک

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

تعیین موقعیت جغرافیایي

بررسي و تعیین زمان
بازدید

بایگاني
صدور مجوز
تکمیل مدارک

بررسي
اعالم نظریه
موافق  /مخالف

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1استعالم از دستگاه هاي ذیربط -2بازدید و نظریه کارشناسی الف – اعالم نظر نهایی ب – طرح در کمیته فنی و اعالم نظر نهایی -3
رعاییت ضوابط و معیارهاي استقرار زیست محیطی
مدارك و مستندات عمومی و قانونی:
 - 1فرم نظریه کارشناسی -2پرسشنامه زیست محیطی
مدت بررسی و اعالم نظر  7 :الی  11روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور پروانه احداث باغ وحش و قرق اختصاص
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

شروع

مرحله  : 3صدور مجوز

پایان
ارائه طرح توجیهي و اخذ نظریه

متقاضی
ارائه درخواست متقاضي و اخذ
دستور

سایر دستگاههای ذیربط و
تکمیل پرسشنامه

تعهد محضری پرداخت
حق الزحمه کارشناسي

تعیین وقت و ارائه

بازدید میداني

پرسشنامه به متقاضي

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

ارجاع به معاونت طبیعي

ارائه نظریه کارشناسي و اخذ

صدور مجوز توسط
اداره کل

نظریه کارشناس مسئول مربوطه
و معاون محیط طبیعي

طرح در کمیته فني ظوابط کد (و)

انطباق با

عدم انطباق

ضوابط

با ضوابط

بایگاني

اعالم به متقاضي

ارجاع به بخش محیط طبیعي و
بررسي اولیه توسط اداره کل

نظر موافق سازمان و صدور
پروانه تاسیس

شرایط عمومی و اختصاصی::
 -1تابعیت جمهوري اسالمی ایران و اعتقاد به ادیان کشور -2دارابودن توانایی و دانش اقتصادي و راه اندازي و نگهداري باغ وحش -3حسن
شهرت و عدم ئاشتن سوء پیشینه در شكار و صید
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1ارائه درخوست کتبی و اسناد تملک  -2ارائه طرح توجیهی -3گزارش کارشناسی بازدید از زمین و ارائه فرم پرسشنامه زیست محیطی
 -4فیش بانكی و تعهد محضري و نظریه صریح کارشناسی
مدت بررسی و اعالم نظر  5 :الی  7روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور پروانه تكثیر و پرورش پرندگان
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

واحد سازمان

شروع

پایان

ارائه طرح توجیهی اخذ
نظریه سایر دستگاههای

متقاضی
ارائه درخواست متقاضي
خذ دستور

ذیربط نظریه

تعهد محضری پرداخت

پرسشنامه زیست
محیطی

حق الزحمه و ارئه فیش

بازدید میداني

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

مرحله  : 3صدور مجوز

صدور مجوز
اداره کل

ارجاع به معاونت و بررسي
اولیه توسط کارشنای مسئول

ارائه نظریه کارشناسي

عدم انطباق

مطابق با

با ظوابط

ظو.ایط

بایگاني

اعالم به متقاضي

اخذ نظریه مساعد سازمان متبوع

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1دارا بودن دانش وتوانایی فنی الزم در زمینه تكثیر وحوش -2عدم سوء پیشینه در زمینه شكار و صید  -3مطابقت با دستورالعمل تكثیر و
پرورش پستانداران و پرندگان وحشی در اسارت
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1تقاضانامه کتبی متقاضی و ارائه اسناد تملک محل ارائه طرح توجیهی - -2ارائه گزارش کارشناسی - 3تعهد محضري  -4نظریه
کارشناسان استان
مدت بررسی و اعالم نظر  5 :الی  7روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

واحد سازمان

شروع

ارئه طرح توجیهي اخذ نظریه

مرحله  : 3صدور مجوز

پایان

سایر دستگاههای ذیربط و

متقاضی

تکمیل پرسشنامه
ارائه درخواست متقاضي و اخذ

تعهد پرداخت حق
الزحمه کارشناسي

دستور

بازدید میداني

صدور مجوز توسط

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

اداره کل

ارجاع به بخش محیط
طبیعي حیات وحش و
بررسي کارشناسي
ارائه نظریه

بایگاني

کارشناسي

عدم تطابق با

تطابق با

ظوایط

ظوایط

اعالم به متقاضي

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1داراي بودن دانش و توانایی فنی در زمینه حیات وحش و مدیریت نمایشگاه به تشخیص کمیته فنی  -2عدم سوء پیشینه در زمینه تخلفات
شكار و صید -3مطابق با دستور العمل مجوز احداث نمایشگاه
مدارك و مستندات عمومی و قانونی
 -1ارائه گزارش کارشناسی  -2فیش بانكی  -3ارائه فرم پرسشنامه  -4تعهد محضري  -5نظریه کارشناسی  -6تقاضا نامه کتبی متقاضی -7
ارائه اسناد تملک محل مورد نظر  -8ارائه طرح توجیهی
مدت بررسی و اعالم نظر  7 :الی  11روز کاري

نمودار اجراي مراحل صدور مجوز تكثیر و پرورش وحوش در اسارت
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

واحد سازمان

شروع
متقاضی

اخذ دستور

پایان

ارائه طرح توجیهی اخذ
نظریه سایر دستگاههای

ارائه درخواست متقاضي

مرحله  : 3صدور مجوز

ذیربط نظریه
پرسشنامه زیست
محیطی

تعهد محضری پرداخت
حق الزحمه و ارئه فیش

تعین وقت
بازدید و

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

تکمیل

ارجاع به معاونت و بررسي

بازدید میداني

صدور مجوز

پرسشنانه

اولیه توسط کارشنای مسئول
ارائه نظریه کارشناسي

عدم انطباق

مطابق با

با ظوابط

ظو.ایط

بایگاني

اعالم به متقاضي

اخذ نظریه مساعد سازمان متبوع

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1تابعیت کشور جمهوري اسالمی  -2اعتقاد به یكی ادیان الهی کشور  -3دارا بودن دانش وتوانایی فنی  ,علمی الزم در زمینه تكثیر وحوش  -4حسن نیت و عدم
سوء پیشینه در زمینه شكار و صید ( از درجه  4به باال )  -5مطابقت با معیارهاي استقرار صنایع مطابق کد ( 11و) و صنایع کشاورزي و دستورالعمل تكثیر و پرورش
پستانداران و پرندگان وحشی در اسارت ( اجراد مواد  1و  2قانون شكار و صید )
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1تقاضانامه کتبی متقاضی و ارائه اسناد تملک یا مجوز قانونی محل ارائه -2ارائه گزارش کارشناسی  -3فیش بانكی  -4ارائه فرم پرسشنامه زیست محیطزی
- 5تعهد محضري  -6نظریه کارشناسی

 -2مدت بررسی و اعالم نظر  11 :الی  15روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور انواع دفترچه شناسایی شكارچیان ( گلوله زنی و ساچمه زنی)
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

پایان

متقاضی

واریز فیش

ارائه مدرک

بررسی مدارک

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

ی

صدور

تصمیم گیری

نقص مدارک

دفترچه

تایید مدارک
بایگاني

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1داشتن مجوز حمل سالح شكاري معتبر  -2عدم تخلف شكار و صید  -3شرایط آیین نامه اجرایی ماده  64قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت – بخش نامه هاي مربوطه
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1تصویر و اصل شناسنامه و کارت ملی  -2تكمیل فرم مربوطه و  3قطعه عكس  -3اصل وتصویر مجوز حمزل سزالح شزكاري  -4فزیش
بانكی  – 5عكس سه قطعه جهت صدور دفترچه و پروانه شكار
مدت بررسی و اعالم نظر  3 :الی  5روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور انواع پروانه شکار چهارپا در مناطق حفاظت شده و آزاد براي اتباع ایرانی
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

پایان

متقاضی
ارائه مدرک

بررسی مدارک
ی

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

تصمیم گیری

واریز فیش

صدور
پروانه

بایگاني

تایید مدارک
نقص مدارک

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1دارا بودن مجوز حمل سالح معتبر  –2نداشتن سابقه تخلف شكار و صید و محرومیت از دریافت پروانه  -3تابعیت جمهوري اسالامی ایران
 -4شرایط ماده  3و ماده  8قانون شكار و صید و دستور العمل هاي سالیانه صدور پروانه صید و شكار
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1عكس  3*4یک قطعه  -2فیش بانكی و کپی کارت ملی  -3دفترچه شناسایی شكارچیان معتبر  -4تصزویر و اصزل کزارت حمزل
سالح قانونی
مدت بررسی و اعالم نظر  3 :الی  5روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور انواع پروانه شکار خرگوش و تشی
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

پایان

متقاضی
ارائه مدرک

بررسی مدارک

واریز فیش

ی

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

تصمیم گیری

صدور
پروانه

بایگاني

تایید مدارک
نقص مدارک

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1دارا بودن مجوز حمل سالح معتبر  –2نداشتن سابقه تخلف شكار و صید و محرومیت از دریافت پروانه  -3تابعیت جمهوري اسالامی ایران
 -4شرایط ماده  3و ماده  8قانون شكار و صید و دستور العمل هاي سالیانه صدور پروانه صید و شكار
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1عكس  3*4یک قطعه  -2فیش بانكی و کپی کارت ملی  -3دفترچه شناسایی شكارچیان معتبر  -4تصزویر و اصزل کزارت حمزل
سالح قانونی
مدت بررسی و اعالم نظر  3 :الی  5روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور انواع پروانه شکار خرگوش باتازي
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

پایان

متقاضی
ارائه مدرک

بررسی مدارک

واریز فیش

ی

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

تصمیم گیری

صدور
پروانه

بایگاني

تایید مدارک
نقص مدارک

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1دارا بودن مجوز حمل سالح معتبر  –2نداشتن سابقه تخلف شكار و صید و محرومیت از دریافت پروانه  -3تابعیت جمهوري اسالامی ایران
 -4شرایط ماده  3و ماده  8قانون شكار و صید و دستور العمل هاي سالیانه صدور پروانه صید و شكار
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1عكس  3*4یک قطعه  -2فیش بانكی و کپی کارت ملی  -3دفترچه شناسایی شكارچیان معتبر  -4تصزویر و اصزل کزارت حمزل
سالح قانونی
مدت بررسی و اعالم نظر  3 :الی  5روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور انواع پروانه پرنده
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

پایان

متقاضی
ارائه مدرک

بررسی مدارک

واریز فیش

ی

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

تصمیم گیری

صدور
پروانه

بایگاني

تایید مدارک
نقص مدارک

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1دارا بودن مجوز حمل سالح معتبر  –2نداشتن سابقه تخلف شكار و صید و محرومیت از دریافت پروانه  -3تابعیت جمهوري اسالامی ایران
 -4شرایط ماده  3و ماده  8قانون شكار و صید و دستور العمل هاي سالیانه صدور پروانه صید و شكار
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1عكس  3*4یک قطعه  -2فیش بانكی و کپی کارت ملی  -3دفترچه شناسایی شكارچیان معتبر  -4تصزویر و اصزل کزارت حمزل
سالح قانونی
مدت بررسی و اعالم نظر  3 :الی  5روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور انواع پروانه انتفاعی زنده گیري بلدرچین با تور
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

پایان

متقاضی
ارائه مدرک

بررسی مدارک

واریز فیش

ی

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

تصمیم گیری

صدور
پروانه

بایگاني

تایید مدارک
نقص مدارک

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1دارا بودن مجوز حمل سالح معتبر  –2نداشتن سابقه تخلف شكار و صید و محرومیت از دریافت پروانه  -3تابعیت جمهوري اسالامی ایران
 -4شرایط ماده  3و ماده  8قانون شكار و صید و دستور العمل هاي سالیانه صدور پروانه صید و شكار
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1عكس  3*4یک قطعه  -2فیش بانكی و کپی کارت ملی  -3دفترچه شناسایی شكارچیان معتبر  -4تصزویر و اصزل کزارت حمزل
سالح قانونی
مدت بررسی و اعالم نظر  3 :الی  5روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور انواع پروانه انتفاعی صید سهره طالیی با تور
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

پایان

متقاضی
ارائه مدرک

بررسی مدارک

واریز فیش

ی

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

تصمیم گیری

صدور
پروانه

بایگاني

تایید مدارک
نقص مدارک

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1دارا بودن مجوز حمل سالح معتبر  –2نداشتن سابقه تخلف شكار و صید و محرومیت از دریافت پروانه  -3تابعیت جمهوري اسالامی ایران
 -4شرایط ماده  3و ماده  8قانون شكار و صید و دستور العمل هاي سالیانه صدور پروانه صید و شكار
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1عكس  3*4یک قطعه  -2فیش بانكی و کپی کارت ملی  -3دفترچه شناسایی شكارچیان معتبر  -4تصزویر و اصزل کزارت حمزل
سالح قانونی
مدت بررسی و اعالم نظر  3 :الی  5روز کاري

« نمودار اجراي مراحل صدور انواع پروانه انتفاعی صید قمري و سار با تور
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و
تكمیل پرونده

مرحله  : 3صدور مجوز

شروع

پایان

متقاضی
ارائه مدرک

بررسی مدارک

واریز فیش

ی

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

تصمیم گیری

صدور
پروانه

بایگاني

تایید مدارک
نقص مدارک

شرایط عمومی و اختصاصی :
 -1دارا بودن مجوز حمل سالح معتبر  –2نداشتن سابقه تخلف شكار و صید و محرومیت از دریافت پروانه  -3تابعیت جمهوري اسالامی ایران
 -4شرایط ماده  3و ماده  8قانون شكار و صید و دستور العمل هاي سالیانه صدور پروانه صید و شكار
مدارك و مستندات عمومی و قانونی :
 -1عكس  3*4یک قطعه  -2فیش بانكی و کپی کارت ملی  -3دفترچه شناسایی شكارچیان معتبر  -4تصزویر و اصزل کزارت حمزل
سالح قانونی
مدت بررسی و اعالم نظر  3 :الی  5روز کاري

« نمودار اجراي مراحل بازدید از موزه حیات وحش
مرحله
مرحله  : 1اقدام و بررسی
واحد سازمان

تكمیل پرونده

پایان

شروع

اداره کل حفاظت محیط زیست معاونت محیط طبیعی

متقاضی

مرحله  : 2بازدید  ،بررسی کارشناسی و

شرایط عمومی و اختصاصی :
بازدید از موزه در اداره کل رایگان می باشد
ساعات بازدید  :طول ساعات اداري

مرحله  : 3صدور مجوز

هماهنگی با
نگهبان اداره

تعیین کارشناس موزه جهت
راهنمایي

روند صدور ،تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد و مرکز معاینه فنی خودرو:
متقاضیان آزمایشگاه معتمد و مراکز معاینه فنی در استان ،پس از مراجعه به دفتر پیشخوان خدمات دولت و تكمیل فرمهاي مربوطه
و ارائه مدارك و مستندات الزم ،از دفتر پیشخوان کد رهگیري دریافت میکنند و دفتر پیشخوان کلیه فرمها و مدارك را به اداره کل
حفاظت محیط زیست استان تحویل میدهد( .یک تا دو روز)
کارشناس اداره امور آزمایشگاههاي اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،پس از بررسی مدارك ،نسبت به انجام تست مقایسهاي
از امكانات و تجهیزات متقاضی اقدام نموده و پس از بررسی نتایج آن ،در صورت تایید مدارك و نتایج تست مقایسهاي ،کلیه مدارك
جهت طی مراحل بعدي به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال میگردد( .دو هفته)
دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ،پس از بررسی مدارك ،پرونده را به کارگروه کارشناسی آزمایشگاههاي معتمد
ارجاع داده و پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه مذکور ،پرونده جهت تصمیمگیري نهایی به کمیته آزمایشگاههاي معتمد
ارجاع میگردد .در صورت مطابقت مدارك با قوانین و مقررات مربوطه ،کمیته نتیجه را جهت صدور گواهینامه به دفتر پایش فراگیر
اعالم مینماید .دفتر مذکور ،پس از صدور گواهینامه ،آن را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال مینماید( .دو ماه)
اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،گواهینامه فوقالذکر را به دفتر پیشخوان تحویل داده تا دفتر پیشخوان ،نسبت به ارائه
گواهینامه به متقاضی اقدام نماید( .دو روز)

گردش کار صدور ،تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد
شروع

کمیته آزمایشگاههاي
معتمد
بررسی نهایی پرونده و

دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت

اعالم نتیجه به دفتر پایش

محیط زیست

فراگیر

صدور گواهینامه در صورت تایید کمیته

دفتر پیشخوان

آزمایشگاههاي معتمد و ارسال آن به
اداره کل حفاظت محیط زیست استان

دریافت تقاضا و ارائه
فرمهاي مربوطه به
متقاضی

کارگروه کارشناسی
آزمایشگاههاي معتمد

بررسی کارشناسی پرونده و

اداره کل حفاظت محیط زیست

ارسال آن به کمیته

استان

آزمایشگاههاي معتمد

متقاضی

ارائه گواهینامه به دفتر
پیشخوان

تكمیل فرمها و ارائه آن
به دفتر پیشخوان به
همراه مدارك مورد نیاز

دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت
محیط زیست
بررسی کلیه فرمها و مدارك و
ارسال آن به کارگروه کارشناسی
آزمایشگاههاي معتمد

دفتر پیشخوان

دفتر پیشخوان
ارائه گواهینامه
آزمایشگاه معتمد به
متقاضی

بررسی صحت فرمها و
مدارك و ارائه کد
رهگیري به متقاضی

اداره کل حفاظت محیط زیست
استان

ارسال کلیه فرمها و مدارك و
نتایج تست مقایسهاي به

پایان

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر پیشخوان
ارسال فرمها و مدارك
به اداره کل حفاظت
محیط زیست استان

اداره کل حفاظت محیط زیست

این گردش کار ،با فرض تایید در

استان

کلیه مراحل و همخوانی با قوانین

بررسی کارشناسی فرمها و

و مقررات ترسیم شده است.

مدارك و انجام تست
مقایسهاي

گردش کار صدور ،تمدید و ارتقاء گواهینامه مرکز معاینه فنی خودرو
شروع

کمیته آزمایشگاههاي
معتمد
بررسی نهایی پرونده و

دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت

اعالم نتیجه به دفتر پایش

محیط زیست

فراگیر

صدور گواهینامه در صورت تایید کمیته

دفتر پیشخوان

آزمایشگاههاي معتمد و ارسال آن به
اداره کل حفاظت محیط زیست استان

دریافت تقاضا و ارائه
فرمهاي مربوطه به
متقاضی

کارگروه کارشناسی
آزمایشگاههاي معتمد

بررسی کارشناسی پرونده و

اداره کل حفاظت محیط زیست

ارسال آن به کمیته

استان

آزمایشگاههاي معتمد

متقاضی

ارائه گواهینامه به دفتر
پیشخوان

تكمیل فرمها و ارائه آن
به دفتر پیشخوان به
همراه مدارك مورد نیاز

دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت
محیط زیست
بررسی کلیه فرمها و مدارك و
ارسال آن به کارگروه کارشناسی
آزمایشگاههاي معتمد

دفتر پیشخوان

دفتر پیشخوان
ارائه گواهینامه
آزمایشگاه معتمد (مرکز
معاینه فنی) به متقاضی

بررسی صحت فرمها و
مدارك و ارائه کد
رهگیري به متقاضی

اداره کل حفاظت محیط زیست
استان

ارسال کلیه فرمها و مدارك و
نتایج تست مقایسهاي به

پایان

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر پیشخوان
ارسال فرمها و مدارك
به اداره کل حفاظت
محیط زیست استان

اداره کل حفاظت محیط زیست
استان

بررسی کارشناسی فرمها و
مدارك و انجام تست
مقایسهاي

این گردش کار ،با فرض تایید در
کلیه مراحل و همخوانی با قوانین
و مقررات ترسیم شده است.

دستگاه خدمات دهنده

ردیف

1
2
3
4
5
6

اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

7
8
9
11
11
12
13
14
15

خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان

خدمات صدوردفترچه شناسایی شكارچیان
با سالح گلوله زنی
خدمات صدوردفترچه شناسایی شكارچیان
با سالح ساچمه زنی
خدمات صدورپروانه پرنده
خدمات صدورپروانه چهارپا در مناطق
آزاد براي اتباع ایرانی
خدمات صدورپروانه انتفاعی زنده گیري
بلدرچین با تور
خدمات صدورپروانه انتفاعی صید سهره
طالئی با تور ( صرفاً زنده گیري )
خدمات صدورپروانه انتفاعی صید قمري
وسار با تور ( صرفاً زنده گیري )
خدمات متقاضیان تكثیر و پرورش
پستانداران وحشی در اسارت
خدمات متقاضیان احداث مراکز تكثیر و
پرورش پرندگان
خدمات متقاضیان احداث باغ وحش و
باغ پرندگان
خدمات متقاضیان احداث قرق هاي
اختصاصی
خدمات بازدید از موزه تاریخ طبیعی و
تنوع زیستی
خدمات متقاضیان احداث شكارگاه
خصوصی
خدمات جهت جبران خسارت حیوان
وحشی آسیب رسان
خدمات مجوز ورود بازدید کننده گان
ایرانی به مناطق
خدمات مجوز ورود شرکت ها و

16

تعداد پرسنل
جهت
پاسخگویی
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

متوسط زمان پاسخگویی به خدمت
(دقیقه)
در صورت تكمیل بودن مدارك 5
دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك 5
دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك 11
دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك 11
دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك 11
دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك 11
دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك 11
دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك بین
11تا  15دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك بین
11تا  15دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك بین
11تا  15دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك بین
11تا  15دقیقه
 5دقیقه

2

در صورت تكمیل بودن مدارك بین
15تا  25دقیقه
در صورت تكمیل بودن مدارك بین
 11تا  15دقیقه
 5دقیقه

1

بین  15تا  21دقیقه

2
1

تورهاي مسافرتی جهت ورود به
مناطق ( اتباع سایر کشورها )

17

خدمات اخذ نظریه زیست محیطی بهره
برداري از معادن

2

در صورت تكمیل مدارك و عدم نیاز
به کمیته کارشناسی بین  21تا 31
دقیقه
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