
 

 وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان جهاد کشاورزی استان البرز            

یارانه  نظارت  بر توزیع نهال استاندارد: فرایند

 دار

 : کد

 : شماره بازنگری

 : صفحه

 باشد تشریح نحوه توزیع نهال استاندارد که دارای گواهی بهداشت و پرمحصول و تجاری و بازار پسند می: هدف و دامنه فعالیت

 گزارش عملکرد ـ تعداد نهال های استاندارد توزیع شده: پایش فرایند

ف
دی

ر
 

 مستندات و سوابق مورد نیاز زمان اجرا اقدام کننده شرح فعالیت

 بازدید و مکان یابی باغات جدید االحداث در شهرستان 1
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و 

 مرکز خدمات
 فرم لیست متقاضی  روز 7

 نامه ارسالی به مدیریت جهاد کشاورزی  روز 1 مدیریت جهاد کشاورزی مورد نیاز شهرستان به استاننهال  تعداداعالم  2

 روز 1 مدیریت باغبانی استان وزارت جهاد کشاورزی  بهاستان  مورد نیازاعالم نهال  3
نامه ارسالی مدیریت شهرستان به باغبانی 

 استان

4 
یارانه دار توسط مدیریت باغبانی استان از وزارت جهاد دریافت سهمیه نهال 

 کشاورزی
  ابالغیه دفتر نهال وزاتخانه و برش استانی روز 5 مدیریت باغبانی استان

 ابالغیه و برش شهرستان ها روز 2 مدیریت باغبانی استان برش سهمیه نهال و ارسال به شهرستان  5

 دریافت تقاضای درخواست نهال متقاضی 6
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و 

 مرکز خدمات
 درخواست نهال متقاضی روز 1

 نظارت بر چاله کنی جهت غرس نهال ها و احداث باغ 7
کارشناس باغبانی مدیریت جهاد 

 کشاورزی شهرستان و مرکز خدمات
 درخواست نهال متقاضی روز 14

 تکمیل فرم سه برگی    8
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و 

 مرکز خدمات
 فرم سه برگی روز 3

9 
جمع بندی درخواست متقاضیان و فرم های سه برگی  و ارسال به مدیریت 

 باغبانی استان
 فرم سه برگی+ درخواست متقاضی روز 2 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 روز  5 باغبانی استانمدیریت  بازدید کارشناس باغبانی استان از باغات جدید االحداث و دریافت کننده نهال  11
 

11 
جمع بندی اسناد و مدارک دریافتی از شهرستان ها و ارسال به مدیریت مالی 

 سازمان
 روز 1 مدیریت باغبانی استان

اسناد و مدارک مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستان

 یارانه نهال ـ امور مالی سازمان پرداخت یارانه نهال به تولید کننده  12

 گزارش نهایی روز 2 مدیریت باغبانی استان تهیه گزارش نهایی بر توزیع نهال ها به دفتر نهال وزارتخانهجمع بندی  13

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یئرحمت اله شفا: تصویب کننده  

معاون توسعه منابع انسانی سازمان : سمت   

: تاریخ و امضاء  

عباسعلی عامری مهاباد: تایید کننده  

تولیدات گیاهیمعاون بهبود : سمت   

:تاریخ و امضاء  

سید محسن موسوی:  تهیه کننده  

مدیر امور باغبانی:  سمت  

: تاریخ و امضاء  


