
 (8 شماره فرم )    ٭یبردار بهره پروانه تیظرف شیافزا ندیآفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : که است یانیمتقاض مخصوص ندیفرا نیا٭

 .باشد یم پروانه تیظرف از تر اضافه و کامل موجود ساتیتاس ای و باشند یم توسعه مجوز یدارا و لیتکم دیجد تیظرف در آنها واحد -

 (شد خواهند داده توسعه زمان، طیشرا و ضوابط تیرعا به منوط باشند یم توسعه مجوز فاقد هک ییواحدها: تبصره)

 .است یالزام شده افزوده تیفرظ با متناسب یزراع تیمالک مدارک ارائه یریش یگاودار یواحدها در -

 .است یالزام شده افزوده تیظرف با متناسب یزراع نیزم تیمالک ای مرتع مدارک ارائه یداشت بز و یگوسفندار یواحدها در -

 لیتکم و دییتا درصورت
 موافقت عدم درصورت

 موافقت صورت در

 به نسبت مساحت شیافزا درصورت

 پروانه در مندرج نیزم مساحت

 یکشاورز یمهندس و یفن یا مشاوره خدمات شرکت

 (8 -1شماره فرم) یمتقاض توسط آن لیتکم و درخواست فرم اخذ -1

 شرکت توسط پرونده لیتشک و درخواست ثبت و افتیدر -2

 (.باشند یم توسعه مجوز یدارا که ییواحدها یبرا) توسعه مجوز اصل ارائه -3

 (7-5)فرم شماره استعالم از سازمان نظام دامپزشکی شهرستان )برای واحد هایی که فاقد مجوز توسعه می باشند( -4

 قیتطب ، کامل طور به زاتیتجه و ساتیتاس نصب و یساختمان اتیعمل اتمام و تیظرف شدن اضافه صورت در و پروژه ازمحل ناسدکارشیبازد - 5

 (3-2-.... شماره فرم)گزارش هیته و شده دییتا نقشه و یفن ضوابط با پروژه

 یشنهادیپ تیظرف در ستیز طیمح استعالم  -6

 (اند ننموده اجرا شده دییتا نقشه مطابق که یکسان ای نقشه نیفاقد یبرا)موجود تیوضع از برداشت ای (توسعه مجوز درمرحله) دشدهییتا نقشه ارائه -7

 معتبر یبردار بهره پروانه اصل ارائه -8

 (8 -2 شماره فرم) یکشاورز یمهندس نظام سازمان به یمتقاض یمعرف و پرونده لیتکم  -9

 

 یمتقاض

 جهت یمتقاض به نواقص اعالم

                      یگانیبا و دییتا عدم ای آن رفع

 (8 -3 شماره فرم)

 یکشاورز یمهندس نظام
 مدارک کنترل و یبررس  - 

 جهت یاراض امور به یمعرف

          شده اضافه نیزم یکاربر رییتغ

 (8-4ارهشم فرم)

 (8 -5 شماره فرم) یبردار بهره یبهداشت هپروان تیظرف شیافزا جهت یدامپزشک نظام سازمان به ازین مورد مدارک ارسال و یمعرف

 یمتقاض توسط یکشاورز یمهندس نظام سازمان به افتهی شیافزا یبهداشت پروانه ریتصو ارائه

                                                                   یبردار بهره پروانه تیظرف شیافزا
 یکشاورز یمهندس نظام سازمان توسط

 شهرستان تیریمد و استان یکشاورز جهاد سازمان به نوشترو ارسال یمتقاض به افتهی شیافزا یبردار بهره پروانه لیتحو

 دییتا درصورت

 تدرصور

 دییات عدم


