
 

 بسمه تعالی

 سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران

 سازمان تعاون روستائی استان قزوین

 کشاورزیشرکت های تعاونی تشکیل  مجوز صدور   عنوان خدمت: -1

 صدور مجوز تشکیل تعاونی های روستایی وکشاورزی زنان                                             

 13011207122 شناسه خدمت: -2

                            13011207114 
  

خدمت: نوع  

   ( خدمت به شهروندانG2C ) 
  خدمت به کسب و کار (G2B)  
 (خدمت به دیگردستگاه های دولتیG2G 

 شرح خدمت:

افزایش کمی و ،  ان و کشاورزانروستایی ارتقای بهره وری تولیداتخدمتی است که بمنظور حمایت ، توانمندی و 

توان ء تولید و فراوری محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی ، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاکیفی 

 . و تقویت روحیه تعاونیاقتصادی و بازاریابی و توسعه تجارت کشاورزی به تعاونیها 

 

 خدمت: مورد نیاز مدارک

  ارائه درخواست کتبی از سوی متقاضیان 

  برگزاری اولین جلسه برای انتخاب اعضای هیأت مؤسس 

  وافقت کتبی از جهاد کشاورزی شهرستان حوزه جغرافیاییماخذ 

  ارائه طرح توجیهی و اقتصادی 

  اخذ مجوز تأسیس شرکت تعاونی از سوی سازمان مرکزی 

  ابالغ مجوز به اداره شهرستان 

 برگزاری اولین جلسه مجمع برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس 
 

ت
جزییا

 
ت

خدم
: 

 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت
  ماه 2: انحالل   ماه 1: ادغام  ماه 1: تاسیس:   زنان و روستایی،کشاورزی    روز 30:انحالل  روز 90:صدور: تولید تعاونی

 سال 1: پروژه تایید و ارایه مالی سال 1-2: سازی فعال 

                                              همیشه برای یکبار   :   زنان و روستایی،کشاورزی  همیشه برای یکبار   : انحالل و تشکیل تولید تعاونی تواتر

 تعداد بار مراجعه حضوری
 6)نهایی و اولیه های مجوز ارائه و موسس هیات توجیهی،جلسه کارشناسی کارشناسی،جلسات های درخواست،بازدید و مدارک ارائه: تولید تعاونی

   تاییدیه و مجوز مدارک،دریافت ارائه و درخواست: زنان و روستایی،کشاورزی  (بار
هزینه ارایه خدمت)ریال( به خدمت 

 گیرندگان

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

نحوه
 

ی
دسترس

 
به
 

ت
خدم

 :
 

     اینترنتی:    
 

        028-33779401-2:  تلفن همراه                                                                                                                     
 

       : پست الکترونیکEmail: ghazvin@corc.ir          

       
       : 028-33779401-02تلفن گویا یا مرکز تماس        
 

       30007013007007:   پیام کوتاه 
 

      : دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات  



 نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت -10
 
 

 ییاتسور دیلوت ینواعت یا تکرش لیکشت راک  اجنا ل ارم
 ورش

 لیکشت یبتک تساوخ رد
دیلوت ینواعت یاهتکرش

ناتسا

نایاپ

هدنورپ لیکشت
یرادرب هرهب یاهماظن رتفد

ناتسا هب سانشراک مازعا
یرادرب هرهب یاهماظن رتفد

یمسر زوجم رودص

یرادرب هرهب یاهماظن رتفد

 تکرش هدش تب  سیسات یهگ  لاسرا
هناخ رتفد رد ییاتسور دیلوت ینواعت

ناتسا

 لیکشت تساوخ رد لرتنکو یسررب
دیلوت ینواعت یاهتکرش
یرادرب هرهب یاهماظن رتفد

ناتسا هب رظن مالعا
یرادرب هرهب یاهماظن رتفد

ناتسا هب رظن مالعا
یرادرب هرهب یاهماظن رتفد

هیلوا زوجم رودص
یرادرب هرهب یاهماظن رتفد

 باسح لیکشت و سسوم ت یه مرف لاسرا
دیلوت ینواعت تکرش تشادرب لباق ریغ

ناتسا

 یاهمرف لرتنکو یسررب
یلاسرا

یرادرب هرهب یاهماظن رتفد

 

 


