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ارائه 
ت

دهنده خدم
 

 خراسان جنوبی اداره کل امور عشایر استان  : نام دستگاه اجرایی

 سازمان امور عشایر ایران : نام دستگاه مادر
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ت 
صا

مشخ
ت

خدم
 

  شرح خدمت
  . ی تشکل های عشایر عشایر وواگذاری اراضی و مستحدثات به 

 ( G2Cخدمت به شهروندان )    نوع خدمت 
 (G2Bخدمت به کسب و کار)   
 (G2Gدولتی)خدمت به دیگردستگاه های    

نوع مخاطبین
 

 عشایر

 تصدی گری     حاکمیتی     ماهیت خدمت 

 عشایری     روستایی    شهری     استانی    منطقه ای     ملی     سطح خدمت

 ثبت مالکیت    تامین اجتماعی     کسب و کار      مالیات    سالمت    آموزش    تولد      رویداد مرتبط با:

 سایر   وفات   هامدارک وگواهینامه      بازنشستگی     ازدواج    بیمه     تاسیسات شهری     

 رخداد رویدادی مشخص      فرارسیدن زمانی مشخص    تقاضای گیرنده خدمت         نحوه آغاز خدمت

 سایر:  ...     تشخیص دستگاه    

مدارک الزم برای انجام 
 خدمت

 اخذ استعالمات مورد نیاز ، تایید شهرستان  ، تکمیل فرم درخواست 

 ، مصوبات شورای عالی عشایر قوانین برنامه و بودجه ای  دستیقوانین و مقررات باال
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ت
ت خدم

جزییا
 

 ماه        فصل          سال                 خدمت گیرندگان در جامعه عشایر آمار تعداد خدمت گیرندگان                 
 سال 1 متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 ماه        فصل          سال          بار در:                                 یشهیکبار برای هم     تواتر

 با توجه به نیاز کارشناس  تعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

   تأمین می گردد  با توجه به نوع درخواست

   

   

6-
 

ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.ashayer-kj.ir 
 خراسان جنوبی وبسایت اداره کل امور عشایر استان  : نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
 رسانی خدمت

 الکترونیکی    
 

 تلفن همراه )برنامه کاربردی(                اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(          
 ارسال پستی               پست الکترونیک                          

 پیام کوتاه                تلفن گویا یا مرکز تماس                
 سایر    

 الکترونیکیغیر     
 

 جهت احراز اصالت افراد     
 جهت احراز اصالت مدارک    
 نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب     

 سایر :      

 مراجعه به دستگاه :
 ملی     
 استانی     
 یشهرستان     
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نحوه
 

دسترسی
به 

 
ت

خدم
 

 در
مرحله 

ت
درخواس

 
ت

خدم
 

 الکترونیکی    
 

 اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(          تلفن همراه )برنامه کاربردی(    
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 (سایر)با توجه به دستورالعمل ابالغ شده به دستگاه     

 غیرالکترونیکی    
ذکر ضرورت 

 مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرک   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

ت
مرحله تولید خدم

 
( 

فرایند داخل دستگاه یا 

ارتباط با دیگر دستگاه ها 
) 

 الکترونیکی    
 

 دستگاه یااینترنتی )مانند درگاه دستگاه(           اینترانتی )مانند اینترانت داخلی     

ERP) 
 سایر )باذکرنحوه دسترسی(پست الکترونیک                              

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
 مراجعه حضوری

 جهت بررسی مدارک واسناد نیاز به مراجعه حضوری دارد.

 در
ت

مرحله ارائه خدم
 

 الکترونیکی    
 

 تلفن همراه )برنامه کاربردی(       اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(       
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 رنحوه دسترسی(سایر)باذک    

 غیرالکترونیکی    
ذکر ضرورت 

 مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرک   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   

 استانی    
 شهرستانی   
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ی 
ت با سایر سامانه ها )بانکها

ارتباط خدم
العاتی( د

اط
ر دستگاه

 

 فیلدهای موردتبادل نام سامانه های دیگر
 
 

استع استعالم الکترونیکی
الم 
غیر 
الکت
رونی
 کی

 برخط

online 

ای دسته

(Batch) 
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ی دیگر

ت با سایر دستگاهها
ارتباط خدم

نام سامانه های  نام دستگاه دیگر 
 دستگاه دیگر

فیلدهای 
 دتبادلمور

مبلغ )درصورت 
 پرداخت هزینه(

 اگر استعالم غیر استعالم الکترونیکی
،  الکترونیکی است

 استعالم توسط:

 برخط
online 

ای دسته

(Batch) 

               سازمان جهاد کشاورزی 
  

 دستگاه    
 مراجعه کننده    

اداره کل منابع طبیعی و 
 آبخیز داری 

 اهدستگ         
 مراجعه کننده    

 دستگاه          اداره محیط زیست 
 مراجعه کننده    



 دستگاه          شبکه بهداشت و درمان 
 مراجعه کننده    

اداره راه و شهرسازی 
 استان 

 دستگاه         
 مراجعه کننده    

شرکت آب منطقه ای 
 استان 

 دستگاه         
 مراجعه کننده    

 دستگاه          اداره کل مخابرات استان 
 مراجعه کننده    

اداره  آب و فاظالب 
 شهری 

 دستگاه         
 مراجعه کننده    

اداره آب و فاظالب 
 روستایی

 دستگاه         
 مراجعه کننده    

 دستگاه          شرکت گاز استان 
 مراجعه کننده    

 دستگاه          فرهنگی  اداره کل میراث
 مراجعه کننده    

 دستگاه          شرکت برق استان  
 مراجعه کننده    
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ت
ی خدم

عناوین فرایندها
 

 درخواست متقاضی بر اساس ماده واده قانونی مد نظر . – 1

 دستگاه مر بوطه . بررسی توسط دستگاه )امور عشایر (و اخذ استعالمات مورد نیازو نظر کارشناس از  – 2

 ارسال به اداره کل .-3

 ه کمیسیون واگذاری .ارسال ب-4

 موافقت / مخالفت -5

 انتقاد قرارداد / خاتمه -6

 اتمام دوره قرارداد .-7

 واگذاری قطعی و درخواست سند مالکیت .-8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستحدثات فرآیند  واگذاری»



 

 

  

 

 

 «فرآیند واگذاری اراضی »

 

 

 

 

 


