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  بسمه تعالی

  
  

  :مقدمه 
از نیازمندي روزافزون جمعیت کشور به محصـوالت گیـاهی   محدودیت منابع آب کشاورزي و 

هزینـه هـاي تولیـد از طـرف دیگـر      افـزایش  و شرایط مطلوب تابش نور خورشید یکطرف و 
از راهکارهاي تامین نیازهاي  بعنوان یکیرا گلخانه اي  محصوالتوجه ویژه به تولیدتت ضرور

الزم به و تسهیالت که فراهم آوردن امکانات اجتناب ناپذیر نموده است  ، به گونه اي  ،جامعه 
بعنوان استراتژي کشور گلخانه اي نظام در فرآیندهاي مربوط به صدور مجوزهاي تسریع  منظور

از ظرفیتهـاي   بهـره گیـري   بـا  و در این راسـتا . د ومی شقلمداد امور تولیدات گیاهی معاونت 
مات کشوري و همکـاري معاونـت   دقانون مدیریت خ 24قانون اساسی و ماده  44قانونی اصل 

مـورخ   2554/020بر اسـاس ابالغیـه شـماره   برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري 
موضوع واگذاري امور اجرایی گلخانه هـا بـه سـازمان نظـام     وزیر جهادکشاورزي با  29/1/89

دستورالعمل اجراي نظام گلخانـه اي کشـور بـه شـرح زیـر       کشاورزي و منابع طبیعی مهندسی
  .تدوین گردیده است

  : تعاریف  – یکماده 
سـازمان نظـام   شخصی حقیقـی داراي رتبـه و صـالحیت حرفـه اي از     : مهندس ناظر  -1

 از سـوي سـازمان نظـام مهندسـی    است کـه  کشور  طبیعیمهندسی کشاورزي و منابع 
  .به متقاضی معرفی می گردد کشاورزي و منابع طبیعی

شـخص حقـوقی داراي رتبـه و صـالحیت حرفـه اي مشـاوره اي از       : مهندس مشاور  -2
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري یـا سـازمان نظـام مهندسـی     

هـاي ایجـاد و   به منظور طراحی و راهبـري پـروژه   که است کشاورزي و منابع طبیعی 
سـازمان نظـام مهندسـی    از سـوي  اطالق و توسعه  یا احداث ، بهسازي و نوسازي  و

 .به متقاضی معرفی می گرددکشاورزي و منابع طبیعی 

محصوالت گلخانـه   یدمهندس داراي گواهینامه در رشته هاي مرتبط با تول: مسئول فنی  -3
راکی و داراي رتبه از سازمان نظام مهندسی که با گذرانـدن  اي و پرورش قارچهاي خو
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مهارت و تخصص خدمات مهندسـی تولیـد و نگهـداري     ، دوره هاي کارورزي عملی
کشاورزي و منابع  و از سازمان نظام مهندسی ، محصوالت گلخانه اي و قارچ را کسب

 .گواهینامه مسئول فنی دریافت کرده است ،طبیعی 

قوقی است داراي رتبه و صالحیت حرفه اي پیمانکاري مهندسـی  شخصی ح: پیمانکار  -4
کشاورزي و منابع طبیعی از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهـوري  

که به منظور اجراي نقشه هـاي  است یا سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی 
 عه تائید شـده مهنـدس  نوسازي و توس محاسباتی و موقعیتی پروژه احداث ، بهسازي و

از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعـی بـه متقاضـی    اطالق و  مشاور
 .معرفی می گردد

و منابع طبیعـی کشـور    کشاورزي منظور سازمان نظام مهندسی: نظام مهندسی سازمان  -5
 .می باشد

طبیعـی  و منـابع   کشاورزي منظور سازمان نظام مهندسی: نظام مهندسی استان سازمان  -6
 .استان می باشد

کـه   منظور انجمن صنفی پرورش دهندگان قـارچ خـوراکی مـی باشـد    : انجمن قارچ  -7
ت سازي قـارچ  سوري و واحدهاي کمپوآمتشکل از تولیدکنندگان ، صاحبان صنایع فر

 .خوراکی می باشد 

و قبل از هـر گونـه اقـدام و    متقاضی مجوزي است که با درخواست :  موافقت اصولی -8
سـازمان نظـام   علی الخصوص زمین توسط  ، براي متقاضیان فاقد اسناد مثبته عنداللزوم

استان صادر مـی گـردد و هیچگونـه تعهـدي بـراي      مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی 
ایجاد نمی سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی یا  وزارت جهادکشاورزي و

 .کند

ارك مثبتـه موردنیـاز و در صـورت    سندي است که پـس از ارائـه مـد   : پروانه تاسیس  -9
 .، براي احداث گلخانه در زمین مورد تائید صادر می شودمتقاضی  داشتن شرائط الزم

نصـب  احـداث و  ساخت و  سندي است که پس ازاتمام عملیات: پروانه بهره برداري  -10
 .صادرمی شود محصولتائید اولیه،جهت آغاز فعالیت درتولیدتجهیزات مطابق باطرح و
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 مسـاحت افـزایش   توسـعه و  است که بهره بـردار بـه منظـور    مجوزي: وسعه مجوز ت  -11
و در صـورت  ، می نماید زمین تحت فعالیت خود درخواست سطح در موجود گلخانه 

 .احراز شرایط الزم صادر می گردد

ه با توجه به پیشـرفت فـن آوري و سـایر    مجوزي است ک: مجوز نوسازي و بهسازي   -12
جهـت   گلخانه اي و بنا بـه درخواسـت بهـره بـردار    الت محصومسائل مرتبط با تولید 

 .ات مربوطه صادر می گرددربهسازي و نوسازي گلخانه طبق دستورالعمل ها و مقر

در صورت نیاز به تغییـر در سیسـتم و سـاختار     کهمجوزي است : مجوز تغییر کشت   -13
فعلـی   یديبنا به درخواست بهره بردار جهت تغییر کشت محصوالت تول فنی گلخانه و

 .صادر می شود به دیگر محصوالت گلخانه اي

گواهی اي است که پس از توقف تولید یـا درخواسـت   : گواهی ابطال پروانه فعالیت   -14
بـه دلیـل   سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منـابع طبیعـی   بهره بردار و یا به تشخیص 

 . عدم رعایت ضوابط نظام گلخانه اي صادر می شود

واحدهایی هستند که با احـداث گلخانـه بـر    : ت گلخانه ايواحدهاي تولیدي محصوال -15
اساس شرایط ویژه به پرورش و نگهداري یک یا چند نوع گیـاه و تولیـد محصـوالت    

 .گلخانه اي اشتغال دارند

واحدهایی هستند که به کار : تولید و پرورش قارچ خوراکی واحدهايها و  شرکت  -16
 .مایندتولید و پرورش قارچ هاي خوراکی اقدام می ن

اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور مجوز : متقاضی  -17
سازمان نظام مهندسی کشاورزي و فعالیت هاي اقتصادي و یا امور  مرتبط با آن را از 

 .دارندمنابع طبیعی 

سازمان نظام مهندسی  استانهايدبیرخانه مستقر در صندوق مشترك  :دبیرخانه مرکزي  -18
مسئول برگزاري جلسات و رسیدگی به موارد که ، و منابع طبیعی کشور  يکشاورز

، تنظیم صورتجلسات و مصوبات، تهیه گزارش هاي کشور  اجرایی نظام گلخانه اي
 .منعقد شده است ، می باشد  دستورالعمل الزم و سایر مواردي که در این 

مان سازه گذاري رویش شرکتهاي سرمایدبیرخانه مستقر در منظور : دبیرخانه استانی  -19
، نگهداري و رسیدگی به وصول  یتمسئولنظام مهندسی کشاورزي استانها است که ، 
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پروانه ها، برگزاري جلسات و رسیدگی به موارد اجرایی مرتبط صدور  درخواست ها و
که را ، تهیه گزارش هاي الزم و سایر مواردي  با صدور پروانه ها، تنظیم صورتجلسات

 . انه مرکزي اعالم می گردد ، بر عهده دارد یق دبیرخاز طر

 28و هیئت عالی انتظامی ماده  26ماده منظور هیئت بدوي انتظامی : هیئت انتظامی   -20
 .کشاورزي و منابع طبیعی می باشد  قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی

ن ستاد سرمایه گذاري استان به ریاست استاندار یا معاو: ستاد سرمایه گذاري استان  -21
برنامه ریزي وي و با عضویت روساي سازمانهاي صنایع و معادن ، جهادکشاورزي ، 
کار و امور اجتماعی ، بازرگانی ، اموراقتصادي و دارایی و ادارات کل تعاون ، 

 .تشکیل می شودهر استان حفاظت و محیط زیست 

لی قانون اجراي سیاستهاي ک 7ماده  2منظور هیات موضوع تبصره :  هیات رسیدگی -22
، که به ریاست وزیر اموراقتصادي و دارایی یا معاون قانون اساسی می باشد  44اصل 

 .وي و با حضور معاونین دستگاههاي ذیربط تشکیل می گردد 

قانون نظام  38ماده  4صندوق مشترك استانها بموجب بند : صندوق مشترك  استانها  -23
 . شکیل می گرددمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسالمی ایران ت

عبارت اختصاري است که در این دسـتورالعمل  : شرکت سرمایه گذاري رویش استان  -24

بجاي عبارت شرکت سرمایه گذاري رویش سازمان نظام مهندسی کشـاورزي و منـابع   

 . طبیعی استان استفاده می شود

  
  :اهداف  - 2ماده 
  :هدف اصلی -الف

 به امور حـاکمیتی  تولیدات گیاهی امور معاونت بیشتر فراهم آوردن شرایط الزم جهت پرداختن
، برنامه ریزي و نظارت مطلوب بر انجـام امـور   و امکان اعمال مدیریت از طریق سیاستگذاري 

  تصدي گري توسط بخش غیر دولتی
  :اهداف فرعی -ب 

  غیر دولتی کشاورزيبخش بهره گیري از ظرفیتهاي  .1
  هاي انجام کاریندآزي فرااستانداردس .2
 در اجراي فرآیند نقش هر یک از واحدهاي درگیر تعیین یف ووظادوین ت .3
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 نظارت مطلوب دولت بر فرآیندهاي انجام کار .4

 کوتاه کردن زمان انجام کار .5

 امکان افزایش سرمایه گذاري در بخش از طریق تسهیل و تسریع در صدور مجوزها .6

 ارباب رجوع منديارتقاء سطح رضایت .7

 ارتقاء بهره وري تولیدات گلخانه اي .8

 
  : این دستورالعمل مشتمل بر واحدهاي ذیل می باشد : دامنه شمول  – 3 ماده

  

گلخانـه هـا سـتاد     امـور  و هماهنگی مربوط به هابرنامه ها ، سیاست اجراي  به منظور  – 4ماده 
شرح وظایف ذیل در ستاد معاونـت امـور   نظام گلخانه اي کشور با ترکیب و  اجراي هماهنگی

  : تشکیل می گردد وزارت جهاد کشاورزي تولیدات گیاهی 

  :ترکیب  –الف  

  نظام مهندسیسازمان  -  معاونت امورتولیدات گیاهی -
  نظام مهندسی استان سازمان  -  نظام گلخانه اي کشوراجراي ستاد هماهنگی  -
  رسمی انجمن ها و تشکل هاي صنفی -  دفتر امور سبزي ، گیاهان زینتی و دارویی -
  مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -  سازمان جهادکشاورزي استان -
  شرکت سرمایه گذاري رویش استان -  سسه صندوق مشترك استانهامو -

  1 )           رئیس ستاد(امور تولیدات گیاهیوزیر در معاون   رئیس
 2 مدیرکل دفتر امور سبزي ، گیاهان زینتی و دارویی دبیر و عضو

ع                                     نماینده معاونت آب و خاك و صنای عضو 3 

 4 نماینده دفتر نظام بهره برداري عضو

 5 نماینده معاونت امور اقتصادي و برنامه ریزي عضو

 6 نماینده سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي عضو

 7 نماینده بانک کشاورزي عضو

 8 نظام مهندسی سازمان نماینده  عضو
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 ان و صـاحبنظران  دبیر ستاد می تواند ، حسب مورد نسبت به دعـوت از کارشناسـ  : تبصره یک 
  .هت حضور در جلسات ستاد اقدام بعمل آورد ج

  .جلسات ستاد هر سه ماه یکبار تشکیل می گردد :  2تبصره 

  :ف ایوظ –ب 

  نظام گلخانه اي کشور م آوردن زمینه هاي اجراي سیاستها و برنامه هايفراه  .1

نظـام   یدستورالعمل ها و استانداردهاي اجرایـی و نظـارت  کمک به اجراي مطلوب  .2
  گلخانه اي 

 نظام گلخانه ايدر خصوص مشکالت و ارائه راهکارهاي پیشنهادي  مک به حل ک .3

آموزش و تحقیقات ، اقتصاد و بازرگانی ، تعرفـه هـاي   در حوزه هاي  يبرنامه ریز .4
 در راستاي نظام گلخانه اي کشور گمرکی ، اعتبارات ، تسهیالت و یارانه ها

  سطوح درگیر و وظایف هر یک از آنها  - 5ماده 

  : تولیدات گیاهیامور معاونت  –الف 

با نظام گلخانه اي ، هماهنگی و نظارت درخصوص  برنامه ریزي ، سیاست گذاري .1
 و ابالغ آننظام گلخانه اي کشور اجرایی  هماهنگی ستاد همکاري

تعیین و اعالم ظرفیتهاي ایجاد و توسعه گلخانه ها به تفکیک استانی و شهرستانی و  .2
 دسینظام مهن سازمان ابالغ به

کشور تهیه و تدوین دستورالعمل ها ، استانداردهاي اجرایی و نظارتی نظام گلخانه اي  .3
 با همکاري ستاد و ابالغ آن 

 9 انجمن صنفی گلخانه سازان                       نماینده عضو

 10 رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن قارچ  عضو

 11 مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه ایران عضو

 12  نماینده مرکز نوسازي و تحول اداري عضو
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نظام مهندسی در زمینه آموزش کارشناسان ذیربط در جهت سازمان همکاري با  .4
  واگذاري وظیفه صدور پروانه ها 

 صوالت گلخانه اي حوزه هاي تولید مححمایت و هدایت از سرمایه گذاري در  .5

هماهنگی و پیگیري هاي الزم براي نظارت و کنترل دقیق بر رعایت موارد فنی ساخت  .6
 .گلخانه ها

تعامل فی مابین بانک عامل و ستاد اجرایی تولیدات گلخانه اي استان بر حسن اجراي  .7
 طرح هاي گلخانه اي

 محصوالت و سازه و تجهیزات گلخانه اي رسیدگی به امور بیمه .8

آوردن امکان هماهنگی و همکاري شرکتها ، موسسات و سازمانهاي ذیربط با  فراهم .9
 کشور نظام مهندسی در فرآیند صدور مجوزهاي گلخانه ايسازمان 

بررسی ، اصالح و تائید تعرفه هاي پیشنهادي سازمان نظام مهندسی ، جهت تصویب  .10
 به ستاد مرکزي وزارت جهادکشاورزي 

و شناسایی و مقررات حاکم بر نظام گلخانه اي کشور  مطالعه و بررسی مستمر قوانین .11
یا سایر مراجع واگذاري  و ارائه پیشنهاد به ستاد مرکزيآن مشکالت و نارسائیهاي 
 جهت پیگیري و اصالح 

دوره هاي آموزشی مورد نیاز بهره برداران و و سرفصل هاي شناسایی و تعیین عناوین  .12
 اعالم به سازمان نظام مهندسی جهت اجرا

پیگیري هاي گلخانه ها و انجام  امور نظام مهندسی در حوزهسازمان نظارت بر عملکرد  .13
 الزم 

نظام مهندسی در راستاي استقرار سیستم هاي مربوط به مکانیزه سازمان  همکاري با .14
 و مجوزها کردن صدور پروانه ها

  

  : مهندسی  نظامسازمان  –ب 

 تبط باصدور پروانه هاي گلخانه هانده هاي مراز سوابق وپرومطلوب نگهداري و  حفظ .1

  به تفکیک استانی و شهرستانی همکاري در تعیین ظرفیتهاي ایجاد و توسعه گلخانه .2
 . ذیربط و بهره برداران هاي آموزشی براي کارشناسان  کارگاهبرگزاري دوره ها و  .3

 ، فیلم و سایر وسائل کمک آموزشینشریات آموزشی  ،و توزیع کتب ، تامین تهیه  .4
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،  ها سازي در جهت ایجاد و توسعه گلخانه ها از طریق برگزاري همایشبستر .5
 ...وبازدیدهاي تخصصی  ، سمینارها 

 معاونت امور تولیدات گیاهیهمکاري استقرار سیستم هاي مکانیزه صدور پروانه ها با  .6

و ارائه پیشنهادات مقررات ابالغی ، استانداردها و سایر ها  رعایت کلیه دستورالعمل .7
 حوزه امور گلخانه اي ی در اصالح

 به معاونت امور تولیدات گیاهی ها  تعرفه پیشنهادو  تهیه .8

  اجراي نظام گلخانه اي  جهتو کافی بکارگیري پرسنل متخصص جذب و  .9

در  اطالع رسانی از طریق رسانه هاي ملی و محلی به بهره برداران بخش کشاورزي .10
 .خصوص وظایف

گیاهی و سایر  غیرنوبه اي به معاونت امور تولیداتتهیه و اعالم گزارشات نوبه اي و  .11
  مراجع ذیربط

در اجراي آنان نظور همکاري مبه  ي تخصصیایجاد و توسعه شرکتها و تشکل ها .12
  نظام گلخانه اي وظایف 

احصاء و شناسایی مشکالت و نارسایی هاي قانونی و اعالم به معاونت تولیدات  .13
و اعالم به معاونت امور تولیدات  وانع قانونیگیاهی به منظور مقررات زدایی و رفع م

 گیاهی

به شرح  کشور پروانه هاي نظام گلخانه ايمجوزها و جهت صدور  مدارك موردنیاز – 6ماده 
  : ذیل می باشد 

  
  :موافقت اصولی  -الف

  .موافقت اصولی صرفا بر اساس در خواست کتبی متقاضی صادر می گردد
  :پروانه تاسیس و مجوز توسعه  - ب

کارت پایـان خـدمت یـا    تصویر – 3*4قطعه عکس  3–کارت ملی تصویر -شناسنامه  تصویر 
 –متقاضـیان حقـوقی   بـراي   اساسنامه شرکت -آخرین مدرك تحصیلی تصویر  –معافیت دائم 

درمورد اراضی داراي سند ارائه بنچاق ، اصل سـند  (مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین مدارك 
ارائـه تائیدیـه مـدیریت    (در مورد اراضی قولنامه اي فاقد سـند رسـمی    وبه همراه تصویر آن 

در مورد اراضی استیجاري ، ارائه اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ و ) جهادکشاورزي شهرستان
پـالن  ارائـه فتـوکپی   (مدارك مربوط به شناسایی محل  -) آن رسال به همراه تصوی 10به مدت 
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انتخـاب مشـاور بـراي سـاخت     همچنـین  طرح سـاخت و    -طرح توجیهی   - )ینقشه تفکیک
  آزمون خاك  -آزمون آب -تاسیسات و ابنیه 

  :پروانه بهره برداري  -پ
فقـط  (آزمون آب و خـاك   – گواهی پایان کار تائید شده توسط مهندس ناظر -پروانه تاسیس 

  )براي مجتمع هاي گلخانه اي
  :بهسازي و نوسازي مجوز  – ت

  پروانه بهره برداري
  :تغییر کشت مجوز  -ث

  پروانه بهره برداري –خاك  آزمون -آزمون آب 
  

گلخانه (کشور گلخانه اينظام هاي و مجوزها  پروانه مراحل انجام کار فرآیند صدور -  7 ماده
   : )ها و واحدهاي پرورش قارچ خوراکی 

  : ها خانهبهسازي و نوسازي گل ،تاسیس ، توسعه ها و مجوزهاي پروانه  صدور فرآیند –الف  

یا نمایندگی دبیرخانه شهرسـتان  دبیرخانه استان درخواست خود را به متقاضی  -1
  .می دهد  تحویل

 نسـبت بـه تشـکیل پرونـده و     دبیرخانه استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرسـتان   -2
بـه غیـر از   ( انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات

 .د اقدام می نمای )طرح توجیهی

 ،دبیرخانـه اسـتان  توسط  2پس از تکمیل مدارك مورد نیاز و طی مراحل بند   -3
ــورت واجــد شــرایط بــودن،    ــی در ص ــت تائیــد شــده   از متقاض               ،لیس

یـا معاونـت برنامـه     نظام مهندسیاز داراي رتبه مرتبط )حقوقی(مهندس مشاور
انجـام  جهت  و داراي ظرفیت کاري را ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور

 .نمایدمی  انتخاب، طرح توجیهی تهیه امور کارشناسی و 

 .مشاور نسبت به تهیه و تائید طرح توجیهی اقدام می نماید مهندس -4

در خصوص قارچ هاي خوراکی، مهندسان مشاور و ناظر هر استان  توسـط   :تذکر
ــن    ــهاي الزم توســط انجم ــس از آموزش ــاب و پ ــام مهندســی انتخ ــازمان نظ س
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گان قارچهاي خوراکی، نسبت به تهیه، تایید طرح بـا همـاهنگی انجمـن    تولیدکنند
    .مذکور و نظارت اجراي طرح اقدام می نمایند

این امر در صورت تحقق صـالحیت هـاي الزم قابـل تعمـیم بـه سـایر       : یادآوري
 .تشکلها و انجمن هاي ملی ذیربط می باشد

متقاضـی تحویـل داده    پروانه صادر و با امضاء رئیس نظام مهندسی استان  بـه  -5
 . می شود

داراي  پیمانکار واجد صـالحیت  ناظر و متقاضی، از لیست تائید شده، مهندس -6
 .انتخاب می نماید را ظرفیت کاري

  :  ها پروانه بهره برداري گلخانهصدور فرآیند  -ب 

یا نمایندگی دبیرخانه شهرسـتان  دبیرخانه استان درخواست خود را به متقاضی  -1
 . می دهد  تحویل

نظام مهندسی استان سازمان مهندس ناظر  فرم گواهی پایان کار را تکمیل و به  -2
 . می دهدتحویل 

 بـا پیشـنهاد  ، در حین اجراتائید شده  مشخصاتهر گونه تغییر در نقشه : تذکر 
اقدام و تغییـرات ایجـاد شـده بـه     مهندس مشاور مربوطه  و تاییدمهندس ناظر 

 .رج در سوابق ارائه می گرددسازمان نظام مهندسی استان جهت د

بـا طـرح   و تطبیـق آن  تکمیل پرونده متقاضی و دبیرخانه استان  نسبت به اخذ  -3
 . اولیه طبق گواهی پایان کار احداث گلخانه اقدام و اظهار نظر می نماید

 در چـارچوب نظـام   متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مسئول فنی واجد شرایط  -4
 .دمی کنگلخانه اي کشور اقدام 

فصل دوم نظـام گلخانـه اي کشـور     5-1-2ذیل بند  3بر اساس تبصره : تذکر 
 .متقاضی واجد شرایط مربوطه ، خود می تواند بعنوان مسئول فنی واحد باشد 
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با امضاء رئیس نظام مهندسی استان به متقاضی تحویل داده مـی  و  صادر پروانه -5
 . شود

  :  هاگلخانه مجوز تغییر کشت فرآیند صدور  - پ

در صورت نیاز بـه تغییـر در سیسـتم و سـاختار فنـی گلخانـه بـراي             متقاضی -1
یـا نماینـدگی دبیرخانـه    دبیرخانـه اسـتان   درخواست خود را بـه   تغییر کشت،

 . می دهد  تحویلشهرستان 

دبیرخانه استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرسـتان نسـبت بـه تشـکیل پرونـده و        -2
 .اقدام می نماید  از طرف متقاضی ارائه شدهبررسی مدارك و مستندات 

توسط دبیرخانه استان، در  2پس از تکمیل مدارك مورد نیاز و طی مراحل بند  -3
                        صـــورت واجـــد شـــرایط بـــودن، متقاضـــی از لیســـت تائیـــد شـــده، 

داراي رتبه مرتبط از نظام مهندسی یـا معاونـت برنامـه    )حقوقی(مهندس مشاور
بردي رییس جمهور و داراي ظرفیت کاري را جهت انجـام  ریزي و نظارت راه

 .امور کارشناسی و تهیه طرح توجیهی، انتخاب می نماید

 .مهندس مشاور نسبت به تهیه و تائید طرح توجیهی اقدام می نماید -٤

مجوز صادر و با امضاء رئیس نظام مهندسی استان  به متقاضی تحویل داده می  -5
 . شود

داراي  پیمانکار واجد صـالحیت  ناظر و ده، مهندسمتقاضی، از لیست تائید ش -6
 .انتخاب می نماید را ظرفیت کاري

  

مجتمـع  (کشـور  گلخانه اينظام هاي ها و مجوز پروانه مراحل انجام کار فرآیند صدور -8ماده 
 ) :هاي گلخانه اي 

  :مجتمع هاي گلخانه اي و توسعه پروانه تاسیس فرآیند صدور  -الف
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نه شهرسـتان  اگی دبیرخیا نماینددبیرخانه استان ا به متقاضی درخواست خود ر -1
 . تحویل می دهد 

دبیرخانه استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرسـتان نسـبت بـه تشـکیل پرونـده و        -2
بـه غیـر از   (انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات 

 .اقدام می نماید ) طرح توجیهی

توسط دبیرخانه استان، در  2ز و طی مراحل بند پس از تکمیل مدارك مورد نیا -3
ــد شــده، مهنــدس    ــودن، متقاضــی از لیســت تائی صــورت واجــد شــرایط ب

داراي رتبه مرتبط از نظام مهندسی یا معاونـت برنامـه ریـزي و    )حقوقی(مشاور
نظارت راهبردي رییس جمهور و داراي ظرفیت کـاري را جهـت انجـام امـور     

 .انتخاب می نمایدکارشناسی و تهیه طرح توجیهی ، 

 .اقدام می نمایدمطالعات و تهیه طرح  انجاماور نسبت به مهندس مش -4

با امضاء رئـیس نظـام   صادر و مجوز توسعه مجتمع گلخانه اي / پروانه تاسیس  -5
 .متقاضی تحویل داده می شود بهمهندسی استان 

داراي  پیمانکار واجد صـالحیت  ناظر و متقاضی، از لیست تائید شده، مهندس -6
 .انتخاب می نماید را رفیت کاريظ

ایجـاد  ) زیرسـاختها (در مجتمع هاي گلخانه اي که با اعتبارات دولتـی  : تذکر 
مجـوز در  / صـدور پروانـه    پس از آمـاده سـازي زیرسـاخت هـا     ،می گردد 

ــازمان     ــارت س ــاهنگی و نظ ــا هم ــور و ب ــه اي کش ــام گلخان ــارچوب نظ چ
 . ندسی انجام می پذیرد جهادکشاورزي استان و از طریق سازمان نظام مه

                      :پروانه بهره برداري مجتمع هاي گلخانه اي فرآیند صدور  - ب

یا نمایندگی دبیرخانه شهرسـتان  دبیرخانه استان درخواست خود را به متقاضی  -1
 .می دهد  تحویل

نظام مهندسی اسـتان  سازمان مهندس ناظر فرم گواهی پایان کار را تکمیل و به  -2
 .ویل می دهدتح
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استان  نسبت به اخذ ، تکمیل پرونده متقاضی و  تطبیق با طرح اولیـه   دبیرخانه -3
  .می کند اقدام  و اظهار نظر نهایی طبق گواهی پایان کار احداث گلخانه

با امضاء رئـیس نظـام مهندسـی    و صادر گلخانه اي  مجتمعپروانه بهره برداري  -4
 . استان به متقاضی تحویل داده می شود

اقـدامات الزم  مـاه   6تولیدات گیاهی موظف است حداکثر ظرف مدت امور معاونت  - 9اده م
و مجوزهـاي   کلیه سوابق و پرونده هاي مرتبط با صـدور پروانـه هـا   جهت تحویل و نگهداري 

  .استانها را به عمل آورد  نظام مهندسیسازمان به  کشور گلخانه اي در سراسرنظام 

نظـام مهندسـی مکلـف    سـازمان   ، قانون اساسی 44اصل  7ماده در راستاي اجراي  –١٠ماده 
است با همکاري معاونت امور تولیدات گیاهی و ستاد مرکزي واگذاري وظایف اقـدامات الزم  

روز و صـدور مجـوز ظـرف زمـان      10اولیه به متقاضی ظرف زمان کتبی به منظور اعالم پاسخ 
  .بعمل آورد پس از وصول درخواست یک ماه 

در صورت منفی بودن پاسخ ، مرجع ذیربط موظـف اسـت علـت را بـه صـورت      :  تبصره یک
  .مستند و مکتوب به متقاضی اعالم نماید 

  .زمان الزم جهت صدور مجوز براي یک ماه قابل تمدید است مدت :  2تبصره 

رئـیس سـازمان نظـام     ...)استعفاء ، فوت ، ترك خـدمت و (به هر دلیل در صورتیکه –11ماده 
تـا  امکان پذیر نباشد ، ایشان در موعد مقرر توسط  صادره مجوز/ امضاء پروانه تان مهندسی اس

مجوز با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی کشـور صـادر   / پروانه تعیین تکلیف رئیس سازمان 
  . می گردد

به اصالح تشـکیالت در  است نسبت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی موظف  – 12ماده 
  .اقدام بعمل آورد ب با وظایف واگذار شده سمتنا، و استانی  سطوح ستادي

بـه  با درخواست خـود   دبیرخانه مراتب اعتراض به عدم موافقت تواند  متقاضی می  - 13ماده 
  .ستاد سرمایه گذاري استان اعالم نماید دبیرخانه مرکزي یارا به 
سـوب  طرحهـاي ملـی مح  در صورتیکه طرح ارائه شده توسط متقاضی در ردیف : یک  تبصره

  .دد ، متقاضی اعتراض خود رابه هیات رسیدگی اعالم میداردگر
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قـانون اصـالح    7نحوه رسیدگی به اعتراض متقاضی مطابق آئین نامه اجرائی مـاده   :  2تبصره 
  می باشد قانون اساسی ،  44موادي از قانون برنامه چهارم توسعه واجراي سیاستهاي کلی اصل 

  
در قالب سیاستها و برنامـه هـاي وزارت جهـاد    موظف است  نظام مهندسی سازمان – 14ماده 

نسبت به تهیـه  تولیدات گیاهی امور معاونت منابع ملی واستانی باهمکاري کشاورزي و توجه به 
به تفکیـک  شور ها در کگلخانه ایجاد وتوسعه  کوتاه مدت و بلند مدت در خصوص برنامه هاي
  .اقدام نمایدجاري شهرستان تا پایان سال استانی و 

  
همکاري ستاد واگذاري وظایف  و معاونـت  استانها موظفند با  نظام مهندسیسازمان  – 15 ماده

تا پاسـخ  نمایند  پیگیريبگونه اي ت ذیربط را ابا سایر ادار هماهنگی الزم امور تولیدات گیاهی 
  .گیردها انجام حتی المقدور در سطح شهرستاندر زمان مقتضی و ، استعالم هاي مورد نیاز 

  
مراحل انجام کار را بـه  اطالع رسانی مربوط به  است  موظفنظام مهندسی سازمان  – 16ماده 

  .قرار دهد انمدارك مورد نیاز را در اختیار متقاضی فرمها وانجام و کلیه نحو مطلوب 
  

بـراي  متقاضـی   امکان انتخاب مطلوبنظام مهندسی موظف است به منظور سازمان  –١٧ماده 
مهندسـین  تائید طرح هاي توجیهی اطالعات مربوط به  همچنین تهیه و  نجام امور کارشناسی وا

و در  تهیـه  نظام مهندسـی را بـه تفکیـک اسـتانی     سازمان داراي رتبه مشاور ، ناظر و پیمانکار 
  .اختیار متقاضیان قرار دهد 

نظـام  ار شـده  وظـایف واگـذ  راستاي اجراي نظام مهندسی موظف است در سازمان  -18ماده 
از پتانسیل ها و توانمندي هاي انجمـن  همکاري و استفاده  زمینه هاي الزم به منظور گلخانه اي 

  .آورد فراهمرا ها و صنوف ذیربط 

مسـتلزم ارجـاع کـار بـه      ،هکتـار   5صدور پروانه براي گلخانه هاي باالتراز سـقف   -19ماده 
ره و ممتاز از سـازمان نظـام مهندسـی یـا     مهندسان مشاور و ناظر صالحیتدار و داراي رتبه خب

  .معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور می باشد 
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شهرسـتانی   دبیرخانـه  نماینـدگی انـدازي   نسبت بـه راه انی موظف است تدبیرخانه اس –20ماده
  . جهت انجام بخشی از امور مربوط به صدور مجوزها و پروانه ها اقدام نماید 

اسـتان بـا   دبیرخانـه  نباشـد ،  فـراهم  شهرسـتانی  نماینـدگی  تیکه شرایط ایجاد درصور:  تبصره
  . از امکانات این مدیریت استفاده نمایدمی تواند  نگی مدیریت جهادکشاورزي شهرستان ،ههما

استانی می تواند با تائید دبیرخانه مرکزي بخشـی از وظـایف خـود را بـه     دبیرخانه  – 21ماده 
  .نماید نمایندگی شهرستان تفویض

و زمـان ابـالغ الزم االجـرا     از و، تبصـره تهیـه    10 ماده و 22 این دستورالعمل در  - 22 ماده
  . میباشدبر عهده معاونت امور تولیدات گیاهی ، آن نظارت بر حسن اجراي 
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  بخش دوم

  فرایندها
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 شناسنامه فرآیند صدور موافقت اصولی

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور دسی کشاورزي و منابع طبیعیسازمان نظام مهن -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
   :  شرایط اختصاصی  -6
 
  :مدارك و استعالمات  -7

  :  ك مدار) الف 
  

  :  استعالمات ) ب 
  
  : مراحل انجام کار  -8

 .ارائه می دهدشهرستانی نظام مهندسی یا واحد  متقاضی به سازمان نظام مهندسی استانخود را درخواست کتبی متقاضی  •

 .نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام به عمل می آورد  دبیرخانه استانی صدور مجوزها •
 

 
  
  :مجوز  هزینه مربوط به صدور -9
  ریال  120000 

  
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10

  
صادر شده و فاقـد هـر    استان موافقت اصولی براي آندسته از متقاضیانی که فاقد اسناد مثبته می باشند توسط سازمان نظام مهندسی -

  .گونه تعهد براي سازمان می باشد
  .زمینهاي استیجاري وجود ندارد امکان احداث واحدهاي پرورش قارچ دکمه اي در  -
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  رخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استانارائه د
 متقاضی

 شروع
 

  صدور موافقت اصولی 
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
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 شناسنامه فرآیند صدور پروانه تاسیس گلخانه

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مجوز مرجع صدور  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
                   منابع طبیعی –اموراراضی –انجمن صنفی گلخانه سازان

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
ول فنی واجد شـرایط ، معرفـی   هاي مهندسی کشاورزي و صنایع غذایی بوده و یا مسئمتقاضی یا فارغ التحصیل ، رشته :  شرایط اختصاصی  -6

 نماید

  :مدارك و استعالمات  -7
آخرین مـدرك  تصـویر  –کارت پایان خـدمت یـا معافیـت دائـم     تصویر  –عکس  –کارت ملی تصویر  -شناسنامه  تصویر : مدارك ) الف 

ور براي ساخت تاسیسات و ابنیه تهیه طرح ساخت و انتخاب مشا  -تهیه طرح توجیهی   -) جهت متقاضیان حقوقی(اساسنامه شرکت -تحصیلی 
درمورد ارااضـی  (، مدارك مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین مدارك مربوط به مالکیت زمین ارائه نتیجه آزمون آب، ارائه نتیجه آزمون خاك -

سال  10غیر قابل فسخ به مدت در مورد اراضی استیجاري ، ارائه اجاره نامه رسمی / داراي سند ارائه بنچاق ، اصل سند به همراه تصویر آن 
  )ارائه فتوکپی نقشه تفکیک پالن(، مدارك مربوط به شناسایی محل ) به همراه تصوي آن

  
  سازمان محیط زیست ، شرکت ملی گاز ،)سوخت(اداره آب یا حقابه ، اداره برق، مرکز پخش فرآورده هاي نفتی :  استعالمات ) ب 

  
  : مراحل انجام کار  -8

ارائه  نظام مهندسی شهرستانینمایندگی و یا به سازمان نظام مهندسی استان را گلخانه کتبی مبنی برصدورپروانه تاسیس ت متقاضی درخواس •
 )1-1فرم شماره(. می دهد

ات دبیرخانه استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستند  •
 .اقدام می نماید ) به غیر از طرح توجیهی(

داراي رتبه مرتبط از )حقوقی(در صورت واجد شرایط بودن، متقاضی از لیست تائید شده، مهندس مشاور ،پس از تکمیل مدارك مورد نیاز  •
مور کارشناسـی و تهیـه   نظام مهندسی یا معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و داراي ظرفیت کاري را جهت انجام ا

 .طرح توجیهی ، انتخاب می نماید

 .تهیه طرح توجیهی اقدام می تمایدانجام مطالعات و مهندسی مشاور نسبت به  •

 .با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان صادر می شودگلخانه پروانه تاسیس  •

، ) مطابق با ضوابط نظام گلخانه اي کشور(راي ظرفیت کاري را و داناظر واجد صالحیت مهندس پیمانکار و متقاضی از لیست تائید شده ،  •
  .انتخاب می نماید 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  ریال 410000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 
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   نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات  ،تشکیل پرونده 
  دبیرخانه استان 

  تهیه طرح 
  مهندس مشاور

 شروع
 

  صدور پروانه تاسیس گلخانه
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 انتخاب مهندس مشاور از لیست تائید شده

  متقاضی 

  اعالم به متقاضی آیا موافقت می شود؟
 خیر

 بلی

   از لیست تائید شده پیمانکار و مهندس ناظر انتخاب 
  متقاضی
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 گلخانهشناسنامه فرآیند تمدید پروانه تاسیس 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
                   منابع طبیعی –اموراراضی –ی گلخانه سازانانجمن صنف

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
  :   شرایط اختصاصی  -6
  
  :مدارك و استعالمات  -7
  
  

  :  استعالمات ) ب 
  . ئه مجدد استعالم هاي که تاریخ آنها منقضی شده است اار
  
  : مراحل انجام کار  -8

نی بر تمدید پروانه تاسیس به همراه مستندات مربوط به دالیل تعویق را  به سازمان نظام مهندسی استان و متقاضی درخواست کتبی مب •
   )2فرم شماره (.می دهد ارائهنمایندگی شهرستانی نظام مهندسی یا 

  . ر تمدید می گردد دبیرخانه استانی صدور مجوزها  نسبت به بررسی مدارك و مستندات ارائه شده اقدام و پروانه براي یکسال دیگ •
  .پروانه تاسیس با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان تمدید می شود •

 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  ریال  230000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 

 
دید نخواهد شد و در موارد خاص  به تشخیص ریاست سازمان نظام مهندسی استان، پروانه تاسیس بار تم 2هر پروانه تاسیس بیش از 

  تمدید گردد
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 نمایندگی شهرستانی نظام مهندسیارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان یا 

 تقاضیم

 بررسی مدارك و اظهار نظر 

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 شروع
 

 آیا موافقت می شود؟

 تمدید پروانه تاسیس گلخانه

 سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
 اعالم به متقاضی
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 شناسنامه فرآیند صدور پروانه تاسیس واحدهاي پرورش قارچ خوراکی

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور طبیعی سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
  انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
  :  شرایط اختصاصی  -6

ü  ی درچارچوب نظام گلخانه اي کشور می تواند متقاضی صدور پروانه باشندحقوق حقیقی واشخاص . 

ü گذار فاقد شرایط الزم از نظر تحصیلی باشد ، ملزم به معرفی یک نفر مسئول فنـی بـا مـدرك تحصـیلی مهندسـی      در صورتیکه سرمایه
 . کشاورزي، صنایع غذایی، و یا زیست شناسی می باشد 

ü راي یکسال تجربه کاري باشد و در غیر اینصورت ملزم به گذراندن دوره آموزشی می باشدالزم است مسئول فنی حداقل دا.  
  :مدارك و استعالمات  -7

آخـرین مـدرك   تصـویر   –کارت پایان خدمت یا معافیت دائـم  تصویر   –عکس  –کارت ملی تصویر  -شناسنامه  تصویر : مدارك ) الف 
تهیه طرح ساخت و انتخاب مشاور براي ساخت تاسیسات و   -تهیه طرح توجیهی   -) جهت متقاضیان حقوقی(اساسنامه شرکت -تحصیلی 

درمـورد  (، مدارك مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین مدارك مربوط به مالکیت زمـین  ارائه نتیجه آزمون آب، ارائه نتیجه آزمون خاك -ابنیه 
در مورد اراضی استیجاري ، ارائه اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ به مدت /  ارااضی داراي سند ارائه بنچاق ، اصل سند به همراه تصویر آن

  )ارائه فتوکپی نقشه تفکیک پالن(، مدارك مربوط به شناسایی محل ) سال به همراه تصوي آن 10
سازمان -رعایت فواصل، شرکت ملی گاز ، جهت )سوخت(اداره آب یا حقابه ، اداره برق، مرکز پخش فرآورده هاي نفتی :  استعالمات ) ب 

  ازمان امور اراضی س-محیط زیست
  : مراحل انجام کار  -8

متقاضی درخواست کتبی مبنی برصدورپروانه تاسیس واحد پرورش قارچ خوراکی را به سازمان نظـام مهندسـی اسـتان و یـا نماینـدگی       •
 )1-1فرم شماره. (شهرستانی نظام مهندسی ارائه می دهد

دگی دبیرخانه شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات دبیرخانه استان یا نماین  •
 .اقدام می نماید ) به غیر از طرح توجیهی(

از  داراي رتبه مرتبط)حقوقی(در صورت واجد شرایط بودن، متقاضی از لیست تائید شده، مهندس مشاور،پس از تکمیل مدارك مورد نیاز  •
نظام مهندسی یا معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و داراي ظرفیت کاري را جهت انجام امور کارشناسـی و تهیـه   

 .طرح توجیهی ، انتخاب می نماید

 .تهیه طرح توجیهی اقدام می تمایدانجام مطالعات و مهندسی مشاور نسبت به  •

 .امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان صادر می شودپروانه تاسیس واحد پرورش قارچ خوراکی با  •

، ) مطابق با ضوابط نظام گلخانه اي کشور(و داراي ظرفیت کاري را ناظر واجد صالحیت مهندس پیمانکار و متقاضی از لیست تائید شده ،  •
 .انتخاب می نماید 

  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9
  ریال  410000

  : ارائه خدمت زمان میانگین براي  – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 

  .امکان احداث واحدهاي پرورش قارچ دکمه اي در زمینهاي استیجاري وجود ندارد
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   نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات  ،تشکیل پرونده 
  دبیرخانه استان 

  تهیه طرح 
  مهندس مشاور

 شروع
 

  واحد پرورش قارچ خوراکیصدور پروانه تاسیس 
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 ب مهندس مشاور از لیست تائید شدهانتخا

  متقاضی 

  اعالم به متقاضی آیا موافقت می شود؟
 خیر

 بلی

   از لیست تائید شده پیمانکار و مهندس ناظر انتخاب 
  متقاضی
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 ارچ خوراکیواحدهاي پرورش قشناسنامه فرآیند تمدید پروانه تاسیس 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی 

  اي کشور نظام گلخانه: ضوابط  – 5
  :   شرایط اختصاصی  -6
  
  :مدارك و استعالمات  -7
  
  

  :  استعالمات ) ب 
  . ئه مجدد استعالم هاي که تاریخ آنها منقضی شده است اار
  
  : مراحل انجام کار  -8

ام مهندسـی  به همراه مستندات مربوط به دالیل تعویق را به سازمان نظـ  مبنی بر تمدید پروانه تاسیسخود درخواست کتبی متقاضی  •
  )2فرم شماره (.می دهد ارائهاستان  نظام مهندسیسازمان واحد شهرستانی نمایندگی شهرستانی نظام مهندسی  یا استان و

  . دبیرخانه استانی صدور مجوزها  نسبت به بررسی مدارك و مستندات ارائه شده اقدام و پروانه براي یکسال دیگر تمدید می گردد  •
  .رئیس سازمان نظام مهندسی استان تمدید می شودپروانه تاسیس با امضاء  •

 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  ریال 230000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 

 
ست سازمان نظام مهندسی استان، پروانه تاسیس بار تمدید نخواهد شد و در موارد خاص  به تشخیص ریا 2هر پروانه تاسیس بیش از 

  تمدید گردد
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 نمایندگی شهرستانی نظام مهندسیارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان 

 متقاضی

 بررسی مدارك و اظهار نظر 

 ادبیرخانه استانی صدور مجوزه

 شروع
 

 آیا موافقت می شود؟

 تمدید پروانه تاسیس واحدهاي پرورش قاراچ خوراکی

 زمان نظام مهندسی استانسا

 پایان
 

 بلی

 خیر
 اعالم به متقاضی
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 برداري گلخانهشناسنامه فرآیند صدور پروانه بهره

 ومنابع طبیعی استان سازمان نظام مهندسی کشاورزي :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
  دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
                       انجمن صنفی گلخانه سازان

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
   :  شرایط اختصاصی  -6
  :مدارك و استعالمات  -7

  :  مدارك ) الف 
  یان کار تائید شده توسط مهندس ناظرپروژه گواهی پا –پروانه تاسیس 

  :  استعالمات ) ب 
  ..تمدید استعالم هاي که مدت مجاز آنها سپري شده باشد   - امور آب شهرستان

  : مراحل انجام کار  -8
یندگی شهرستانی نمارا  به سازمان نظام مهندسی استان و یا بنی برصدورپروانه بهره برداري گلخانه مدرخواست کتبی مبنی بر متقاضی  •

 ) 1 -1فرم شماره (. می دهد ارائه نظام مهندسی 

 )3-1فرم شماره. (نظام مهندسی استان ارائه می دهدسازمان مهندس ناظر  فرم گواهی پایان کار را تکمیل و به  •

ث گلخانه اقدام و اظهار دبیرخانه استان  نسبت به اخذ ، تکمیل پرونده متقاضی و  تطبیق با طرح اولیه طبق گواهی پایان کار احدا •
 . نظر می نماید

 )5فرم شماره (.اقدام بعمل می آورد -مطابق با نظام گلخانه اي کشور -متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مسئول فنی واجد شرایط  •

 . نظام مهندسی استان صادر می شودسازمان با امضاء رئیس گلخانه  پروانه بهره برداري •

 
  
  :ور مجوز هزینه مربوط به صد -9

  ریال  600000
  
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
 حداکثر یک ماه
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  م مهندسینمایندگی شهرستانی نظا ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

   تکمیل فرم گواهی پایان کار و ارائه به نظام مهندسی استان

  مهندسی ناظر

 شروع
 

  طرح و بررسی درخواست مربوطه
  دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 آیا موافقت می شود؟

  صدور پروانه بهره برداري گلخانه
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
  اعالم به متقاضی

  عقد قرارداد با مسئول فنی واجد شرایط 
  متقاضی
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 برداري گلخانهشناسنامه فرآیند صدور مجوز تمدید پروانه بهره

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :آیندصاحب فر -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
                       انجمن صنفی گلخانه سازان

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
   :  شرایط اختصاصی  -6
  :مدارك و استعالمات  -7

  :  دارك م) الف 
  

  :  استعالمات ) ب 
  
  : مراحل انجام کار  -8

نمایندگی شهرستانی نظام مهندسی متقاضی درخواست کتبی مبنی برتمدید پروانه بهره برداري گلخانه را به سازمان نظام مهندسی استان و یا  •
  )6فرم شماره (.ارائه می دهد 

 .راجعه و نسبت به تائید  فعال بودن واحد مذکور اقدام بعمـل مـی آورد   نماینده سازمان نظام مهندسی استان  به محل اجراي طرح م •
 ).3-1فرم شماره (

 .گزارش بازدید به دبیرخانه استانی صدور مجورها ارائه داده می شود  •

 .پروانه بهره برداري  با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان تمدید می شود  •
 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  ریال  600000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  حداکثر یک ماه
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 نمایندگی شهرستانی نظام مهندسیارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان یا 

 متقاضی

 مراجعه به محل اجراي طرح و تهیه گزارش

 نمایند سازمان نظام مهندسی استان

 شروع
 

 بررسی مدارك وگزارش بازدید و اظهار نظر 

 ر مجوزهادبیرخانه استانی صدو

 آیا موافقت می شود؟

 تمدید پروانه بهره برداري گلخانه 

  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
 اعالم به متقاضی
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 برداري واحدهاي پرورش قارچ خوراکیشناسنامه فرآیند صدور پروانه بهره

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :فرآیندصاحب  -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
  دارا بودن پروانه تاسیس:  شرایط اختصاصی  -6

  :مات مدارك و استعال -7
  :  مدارك ) الف 

 گواهی پایان کار تائید شده توسط مهندس ناظر -برداري از طرح  درخواست متقاضی مبنی بر اتمام تاسیس و آمادگی جهت بهره

  
  :  استعالمات ) ب 
  
  : مراحل انجام کار  -8

یـا  بـه سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان و       راواحد پرورش قارچ خوراکی متقاضی درخواست کتبی مبنی برصدورپروانه بهره برداري       •
 )4-2فرم شماره ()1-2فرم شماره. (ارائه می دهدنمایندگی شهرستانی نظام مهندسی 

 )3-2فرم شماره. (نظام مهندسی استان ارائه می دهدسازمان مهندس ناظر  فرم گواهی پایان کار را تکمیل و به  •

واحـد پـرورش قـارچ    ی و  تطبیق با طرح اولیه طبق گواهی پایان کـار احـداث   دبیرخانه استان  نسبت به اخذ ، تکمیل پرونده متقاض •
 . اقدام و اظهار نظر می نماید خوراکی 

 )5فرم شماره (.اقدام بعمل می آورد -مطابق با نظام گلخانه اي کشور -متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مسئول فنی واجد شرایط  •

 نظام مهندسی استان صادر می شودسازمان با امضاء رئیس  راکیقارچ خوپرورش واحد  بهره برداريپروانه  •
 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  ریال  600000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
 دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 

  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

   تکمیل فرم گواهی پایان کار و ارائه به نظام مهندسی استان

  مهندسی ناظر

 شروع
 

  ی درخواست مربوطهطرح و بررس
  دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 آیا موافقت می شود؟

  صدور پروانه بهره برداري واحد پرورش قارچ خوراکی
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
  اعالم به متقاضی

  عقد قرارداد با مسئول فنی واجد شرایط 
  متقاضی
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 برداري واحدهاي پرورش قارچ خوراکیشناسنامه فرآیند صدور مجوز تمدید پروانه بهره

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : گیر سایرواحدهاي در -4
 انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
   :  شرایط اختصاصی  -6
  :مدارك و استعالمات  -7

  :  مدارك ) الف 
  

  :  استعالمات ) ب 
  
  : مراحل انجام کار  -8

یا واحد به سازمان نظام مهندسی استان و  متقاضی درخواست کتبی مبنی برتمدید پروانه بهره برداري واحد پرورش قارچ خوراکی را •
  )6فرم شماره (.ارائه می دهد نمایندگی شهرستانی نظام مهندسی 

نماینده سازمان نظام مهندسی استان  به محل اجراي طرح مراجعه و نسبت به تائید  فعال بودن واحد مذکور اقـدام بعمـل مـی آورد     •
  .)3-1فرم شماره (

 .تانی صدور مجورها ارائه داده می شود گزارش بازدید به دبیرخانه اس •

 .پروانه بهره برداري  با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان تمدید می شود  •
 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9
  

 ریال  600000

  
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  حداکثر یک ماه
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 نمایندگی شهرستانی نظام مهندسیارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان یا 

 متقاضی

 مراجعه به محل اجراي طرح و تهیه گزارش

 د سازمان نظام مهندسی استاننماین

 شروع
 

 بررسی مدارك وگزارش بازدید و اظهار نظر 

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 آیا موافقت می شود؟

 تمدید پروانه بهره برداري واحد پرورش قارچ خوراکی 

 سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
 اعالم به متقاضی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  شناسنامه فرآیند صدور مجوز توسعه گلخانه
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور: وابط ض – 5
هاي مهندسی کشاورزي و صنایع غذایی بوده و یا مسئول فنی واجد شـرایط ، معرفـی   متقاضی یا فارغ التحصیل ، رشته :  شرایط اختصاصی  -6
 مایدن

  :مدارك و استعالمات  -7
آخـرین مـدرك   تصـویر   –یا معافیـت دائـم   کارت پایان خدمت تصویر  –عکس  –کارت ملی تصویر  -شناسنامه  تصویر : مدارك ) الف 

تهیه طرح ساخت و انتخاب مشاور براي ساخت تاسیسات و ابنیه   -تهیه طرح توجیهی   -) جهت متقاضیان حقوقی(اساسنامه شرکت -تحصیلی 
درمورد ارااضـی  (مالکیت زمین، مدارك مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین مدارك مربوط به  ارائه نتیجه آزمون آب، ارائه نتیجه آزمون خاك -

سال  10در مورد اراضی استیجاري ، ارائه اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ به مدت / داراي سند ارائه بنچاق ، اصل سند به همراه تصویر آن 
ح ساخت و انتخـاب  تهیه طر -تهیه طرح توجیهی -) ارائه فتوکپی نقشه تفکیک پـالن (، مدارك مربوط به شناسایی محل ) به همراه تصوي آن

  . ارائه نتیجه آزمون خاك -ارائه نتیجه آزمون آب  -مشاور براي ساخت تاسیسات و ابنیه 
  سازمان محیط زیست ، شرکت ملی گاز ،)سوخت(اداره آب یا حقابه ، اداره برق، مرکز پخش فرآورده هاي نفتی :  استعالمات ) ب 

  : مراحل انجام کار  -8
ی برصدور مجوز توسعه گلخانه  را به سازمان نظام مهندسی استان و یا نمایندگی شهرستانی نظام مهندسی ارائه متقاضی درخواست کتبی مبن •

 )1-1فرم شماره. (می دهد

دبیرخانه استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات   •
 .اقدام می نماید ) از طرح توجیهی به غیر(

داراي رتبه مرتبط از )حقوقی(در صورت واجد شرایط بودن، متقاضی از لیست تائید شده، مهندس مشاور،پس از تکمیل مدارك مورد نیاز  •
ی و تهیـه  نظام مهندسی یا معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و داراي ظرفیت کاري را جهت انجام امور کارشناسـ 

 .طرح توجیهی ، انتخاب می نماید

 .تهیه طرح توجیهی اقدام می تمایدانجام مطالعات و مهندسی مشاور نسبت به  •

 .مجوز توسعه گلخانه با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان صادر می شود •

، ) مطابق با ضوابط نظام گلخانه اي کشور(ي را و داراي ظرفیت کارناظر واجد صالحیت مهندس پیمانکار و متقاضی از لیست تائید شده ،  •
 .انتخاب می نماید 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  ریال 350000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 
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   نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات  ،تشکیل پرونده 
  دبیرخانه استان 

  تهیه طرح 
  مهندس مشاور

 شروع
 

  گلخانهمجوز توسعه صدور 
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 انتخاب مهندس مشاور از لیست تائید شده

  متقاضی 

  اعالم به متقاضی آیا موافقت می شود؟
 خیر

 بلی

   ئید شده از لیست تاپیمانکار و مهندس ناظر انتخاب 
  متقاضی
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 شناسنامه فرآیند تمدید مجوز توسعه گلخانه

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  نه اي کشورنظام گلخا: ضوابط  – 5
  :   شرایط اختصاصی  -6
  
  :مدارك و استعالمات  -7
  
  

  :  استعالمات ) ب 
  . ارئه مجدد استعالم هاي که تاریخ آنها منقضی شده است 

  
  : مراحل انجام کار  -8

یـا  سی استان و متقاضی درخواست کتبی مبنی بر تمدید مجوز را به همراه مستندات مربوط به دالیل تعویق را  به سازمان نظام مهند •
  . ارائه می دهدنمایندگی شهرستانی نظام مهندسی 

دبیرخانه استانی صدور مجوزها  نسبت به بررسی مدارك و مستندات ارائه شده اقدام و مجوز مربوطه براي یکسال دیگر تمدید مـی   •
  . گردد 

  .مجوز توسعه با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان تمدید می گردد  •
 

  
  :نه مربوط به صدور مجوز هزی -9

  ریال 410000
  
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 
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 نمایندگی شهرستانی نظام مهندسیسازمان نظام مهندسی استان یا ارائه درخواست کتبی به 

 متقاضی

 بررسی مدارك و اظهار نظر 

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 شروع
 

 آیا موافقت می شود؟

 تمدید مجوز توسعه گلخانه

 سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
 اعالم به متقاضی
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  شناسنامه فرآیند صدور مجوز توسعه واحدهاي پرورش قارچ خوراکی
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 سازمان اموراراضی - تولیدکنندگان قارچ خوراکی انجمن صنفی

  لخانه اي کشورنظام گ: ضوابط  – 5
  :  شرایط اختصاصی  -6

ü اشخاص حقیقی و حقوقی درچارچوب نظام گلخانه اي کشور می تواند متقاضی صدور پروانه باشند . 

ü ملزم به معرفی یک نفر مسئول فنـی بـا مـدرك تحصـیلی مهندسـی       ، گذار فاقد شرایط الزم از نظر تحصیلی باشددر صورتیکه سرمایه
 . می باشد زیست شناسی  یا و کشاورزي، صنایع غذایی،

ü الزم است مسئول فنی حداقل داراي یکسال تجربه کاري باشد و در غیر اینصورت ملزم به گذراندن دوره آموزشی می باشد.  
  :مدارك و استعالمات  -7

آخـرین مـدرك   تصـویر   –کارت پایان خدمت یا معافیـت دائـم   تصویر  –عکس  –کارت ملی تصویر  -شناسنامه  تصویر : مدارك ) الف 
تهیه طرح ساخت و انتخاب مشاور براي ساخت تاسیسات و ابنیه   -تهیه طرح توجیهی   -) جهت متقاضیان حقوقی(اساسنامه شرکت -تحصیلی 

،  درمورد ارااضی داراي سند ارائه بنچـاق (مدارك مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین مدارك مربوط به مالکیت زمین ارائه نتیجه آزمون آب، -
، ) سال به همـراه تصـوي آن   10در مورد اراضی استیجاري ، ارائه اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ به مدت / اصل سند به همراه تصویر آن 

  )ارائه فتوکپی نقشه تفکیک پالن(مدارك مربوط به شناسایی محل 
  ،اموراراضیسازمان محیط زیست ، شرکت ملی گاز ،)سوخت( اداره آب یا حقابه ، اداره برق، مرکز پخش فرآورده هاي نفتی:  استعالمات ) ب 

  : مراحل انجام کار  -8
متقاضی درخواست کتبی مبنی برصدور مجوز توسعه واحد پرورش قارچ خوراکی را به سازمان نظـام مهندسـی اسـتان و یـا نماینـدگی       •

 )1-1فرم شماره. (شهرستانی نظام مهندسی ارائه می دهد

یندگی دبیرخانه شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات دبیرخانه استان یا نما  •
 .اقدام می نماید ) به غیر از طرح توجیهی(

بط از داراي رتبه مرت)حقوقی(در صورت واجد شرایط بودن، متقاضی از لیست تائید شده، مهندس مشاور،پس از تکمیل مدارك مورد نیاز  •
نظام مهندسی یا معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و داراي ظرفیت کاري را جهت انجام امور کارشناسـی و تهیـه   

 .طرح توجیهی ، انتخاب می نماید

 .تهیه طرح توجیهی اقدام می تمایدانجام مطالعات و مهندسی مشاور نسبت به  •

 .امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان صادر می شودمجوز توسعه واحد پرورش قارچ خوراکی با  •

، ) مطابق با ضوابط نظام گلخانه اي کشور(و داراي ظرفیت کاري را ناظر واجد صالحیت مهندس پیمانکار و متقاضی از لیست تائید شده ،  •
 .انتخاب می نماید 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9
  ریال  410000 

  : ي ارائه خدمت زمان میانگین برا – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید کمیته 
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   مهندسی نمایندگی شهرستانی نظامیا  ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات  ،تشکیل پرونده 
  دبیرخانه استان 

  تهیه طرح 
  مهندس مشاور

 شروع
 

  صدورمجوز توسعه واحد پرورش قارچ خوراکی
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 انتخاب مهندس مشاور از لیست تائید شده

  متقاضی 

  اعالم به متقاضی آیا موافقت می شود؟
 خیر

 بلی

   از لیست تائید شده پیمانکار و مهندس ناظر انتخاب 
  متقاضی
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 شناسنامه فرآیند تمدید مجوز توسعه واحد پرورش قارچ خوراکی

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :فرآیندصاحب  -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 سازمان اموراراضی -انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی 

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
  :   شرایط اختصاصی  -6
  
  :ات مدارك و استعالم -7
  
  

  :  استعالمات ) ب 
  . ارئه مجدد استعالم هاي که تاریخ آنها منقضی شده است 

  
  : مراحل انجام کار  -8

یـا  متقاضی درخواست کتبی مبنی بر تمدید مجوز را به همراه مستندات مربوط به دالیل تعویق را  به سازمان نظام مهندسی استان و  •
  . دهد ارائه مینمایندگی شهرستانی نظام مهندسی 

دبیرخانه استانی صدور مجوزها  نسبت به بررسی مدارك و مستندات ارائه شده اقدام و مجوز مربوطه براي یکسال دیگر تمدید مـی   •
  . گردد 

  .مجوز توسعه با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان تمدید می گردد  •
 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9
  
  

  : ئه خدمت زمان میانگین براي ارا – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 
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 نمایندگی شهرستانی نظام مهندسیزمان نظام مهندسی استان یا ارائه درخواست کتبی به سا

 متقاضی

 بررسی مدارك و اظهار نظر 

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 شروع
 

 آیا موافقت می شود؟

 تمدید مجوز توسعه واحد پرورش قارچ خوراکی

 سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
 اعالم به متقاضی
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 شناسنامه فرآیند صدور مجوز بهسازي و نوسازي گلخانه

 ام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استانسازمان نظ :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
  -- :  شرایط اختصاصی  -6

  :مدارك و استعالمات  -7
  :  مدارك ) الف 
  :  استعالمات ) ب 

  : مراحل انجام کار  -8
خواست کتبی مبنی برصدور مجوز بهسازي و نوسازي گلخانه  به سازمان نظام مهندسی استان و یا نمایندگی شهرسـتانی نظـام   متقاضی در •

 )1-1فرم شماره. (مهندسی ارائه می دهد

ارك و مستندات دبیرخانه استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مد  •
 .اقدام می نماید ) به غیر از طرح توجیهی(

داراي رتبه مرتبط از )حقوقی(در صورت واجد شرایط بودن، متقاضی از لیست تائید شده، مهندس مشاور،پس از تکمیل مدارك مورد نیاز  •
هت انجام امور کارشناسـی و تهیـه   نظام مهندسی یا معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و داراي ظرفیت کاري را ج

 .طرح توجیهی ، انتخاب می نماید

 .تهیه طرح توجیهی اقدام می تمایدانجام مطالعات و مهندسی مشاور نسبت به  •

 .مجوز بهسازي و نوسازي گلخانه با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان صادر می شود •

، ) مطابق با ضوابط نظام گلخانه اي کشور(و داراي ظرفیت کاري را ر واجد صالحیت ناظمهندس پیمانکار و متقاضی از لیست تائید شده ،  •
 .انتخاب می نماید 

 
 :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  
  
  
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  .می باشد دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر فرصت الزم براي صدور مجوز یک  ماه از زمان تائید 
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   نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

  ذیربط و بررسی مدارك و مستنداتانجام استعالم از دستگاههاي   ،تشکیل پرونده 
  دبیرخانه استان 

  تهیه طرح 
  مهندس مشاور

 شروع
 

  صدور مجوز بهسازي و نوسازي گلخانه
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 از لیست تائید شدهانتخاب مهندس مشاور 

  متقاضی 

  اعالم به متقاضی آیا موافقت می شود؟
 خیر

 بلی

   از لیست تائید شده پیمانکار و مهندس ناظر انتخاب 
  متقاضی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 شناسنامه فرآیند تمدید مجوز بهسازي و نوسازي گلخانه

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 بیرخانه استانی صدور مجوزهاد

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
  :   شرایط اختصاصی  -6
  
  :مدارك و استعالمات  -7
  
  

  :  استعالمات ) ب 
  
  
  : مراحل انجام کار  -8

دالیـل تعویـق را بـه سـازمان نظـام      متقاضی درخواست کتبی مبنی بر تمدید مجوز بهسازي و نوسازي به همراه مستندات مربوط به  •
  . ارائه می دهدنمایندگی شهرستانی نظام مهندسی یا مهندسی استان و 

دبیرخانه استانی صدور مجوزها  نسبت به بررسی مدارك و مستندات ارائه شده اقدام و مجوز مربوطه براي یکسال دیگر تمدید مـی   •
  . گردد 

  .نظام مهندسی استان تمدید می گردد  مجوز بهسازي و نوسازي با امضاء رئیس سازمان •
 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  ریال  410000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 
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 نمایندگی شهرستانی نظام مهندسیارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان یا 

 متقاضی

 روعش
 

 می شود؟ آیا موافقت

 تمدید مجوز بهسازي و نوسازي گلخانه

  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
 اعالم به متقاضی

 بررسی مدارك و مستندات ارائه شده

  دبیرخانه استانی صدور مجوزها 
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 دور مجوز بهسازي و نوسازي واحدهاي قارچ خوراکیشناسنامه فرآیند ص

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  ي کشورنظام گلخانه ا: ضوابط  – 5
  -- :  شرایط اختصاصی  -6

  :مدارك و استعالمات  -7
  :  مدارك ) الف 
  :  استعالمات ) ب 

  : مراحل انجام کار  -8
متقاضی درخواست کتبی مبنی برصدور مجوز بهسازي و نوسازي واحد پرورش قارچ خوراکی را به سازمان نظـام مهندسـی اسـتان و یـا      •

 )1-1فرم شماره. (ه می دهدنمایندگی شهرستانی نظام مهندسی ارائ

دبیرخانه استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات   •
 .اقدام می نماید ) به غیر از طرح توجیهی(

داراي رتبه مرتبط از )حقوقی(یست تائید شده، مهندس مشاوردر صورت واجد شرایط بودن، متقاضی از ل،پس از تکمیل مدارك مورد نیاز  •
نظام مهندسی یا معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و داراي ظرفیت کاري را جهت انجام امور کارشناسـی و تهیـه   

 .طرح توجیهی ، انتخاب می نماید

 .می تمایدتهیه طرح توجیهی اقدام انجام مطالعات و مهندسی مشاور نسبت به  •

 .واحد پرورش قارچ خوراکی با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان صادر می شود مجوز بهسازي و نوسازي  •

، ) مطابق با ضوابط نظام گلخانه اي کشور(و داراي ظرفیت کاري را ناظر واجد صالحیت مهندس پیمانکار و متقاضی از لیست تائید شده ،  •
   .انتخاب می نماید 

 
 :نه مربوط به صدور مجوز هزی -9

  ریال  410000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  .می باشد دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر فرصت الزم براي صدور مجوز یک  ماه از زمان تائید 
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   نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات  ،تشکیل پرونده 
  دبیرخانه استان 

  تهیه طرح 
  مهندس مشاور

 شروع
 

صدور مجوز بهسازي و نوسازي واحد پرورش قارچ 
  نظام مهندسی استان

 پایان
 

 شده انتخاب مهندس مشاور از لیست تائید

  متقاضی 

  اعالم به متقاضی آیا موافقت می شود؟
 خیر

 بلی

   از لیست تائید شده پیمانکار و مهندس ناظر انتخاب 
  متقاضی
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 واحد پرورش قارچ خوراکیوز بهسازي و نوسازي شناسنامه فرآیند تمدید مج

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  شورنظام گلخانه اي ک: ضوابط  – 5
  :   شرایط اختصاصی  -6
  
  :مدارك و استعالمات  -7
  
  

  :  استعالمات ) ب 
  
  
  : مراحل انجام کار  -8

متقاضی درخواست کتبی مبنی بر تمدید مجوز بهسازي و نوسازي به همراه مستندات مربوط به دالیـل تعویـق را بـه سـازمان نظـام       •
  . ئه می دهدارانمایندگی شهرستانی نظام مهندسی یا مهندسی استان و 

دبیرخانه استانی صدور مجوزها  نسبت به بررسی مدارك و مستندات ارائه شده اقدام و مجوز مربوطه براي یکسال دیگر تمدید مـی   •
  . گردد 

  .مجوز بهسازي و نوسازي با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان تمدید می گردد  •
 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9
  

  ریال 410000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 
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 گی شهرستانی نظام مهندسینمایندارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان یا 

 متقاضی

 شروع
 

 آیا موافقت می شود؟

  تمدید مجوز بهسازي و نوسازي واحد پرورش قارچ خوراکی

 سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
 اعالم به متقاضی

 بررسی مدارك و مستندات ارائه شده

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها 
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  گلخانه شناسنامه فرآیند صدور مجوز تغییرکشت
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :فرآیندصاحب  -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
   برداريدارا بودن پروانه بهره :  شرایط اختصاصی  -6
  :مدارك و استعالمات  -7

  نتیجه آزمون آب، ارائه نتیجه آزمون خاكارائه :  مدارك ) الف 
  و خاك اداره آب، آزمایشگاه آب :  استعالمات ) ب 

  : مراحل انجام کار  -8
متقاضی در صورت نیاز به تغییر در سیستم و ساختار فنی گلخانه براي تغییر کشت، درخواست خـود را بـه دبیرخانـه     •

 . استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرستان تحویل می دهد 

دبیرخانه استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و  بررسی مـدارك و مسـتندات ارائـه شـده از      •
 .طرف متقاضی اقدام می نماید 

پــس از تکمیــل مــدارك مــورد نیــاز ، در صــورت واجــد شــرایط بــودن، متقاضــی از لیســت تائیــد شــده، مهنــدس   •
م مهندسی یا معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریـیس جمهـور و داراي   داراي رتبه مرتبط از نظا)حقوقی(مشاور

 .ظرفیت کاري را جهت انجام امور کارشناسی و تهیه طرح توجیهی، انتخاب می نماید

 .مهندس مشاور نسبت به تهیه و تائید طرح توجیهی اقدام می نماید •

 . حویل داده می شودمجوز صادر و با امضاء رئیس نظام مهندسی استان  به متقاضی ت •

 .متقاضی، از لیست تائید شده، مهندس ناظر و پیمانکار واجد صالحیت داراي ظرفیت کاري را انتخاب می نماید •

 
 
 :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  ریال  410000
  
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  .می باشد دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر فرصت الزم براي صدور مجوز یک  ماه از زمان تائید 
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شت در صورت نیاز به تغییر در سیستم و ساختار فنی تغییر ک کتبی ارائه درخواست
   نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  به سازمان نظام مهندسی استانگلخانه 

 متقاضی

  موردنیاز تشکیل پرونده  و بررسی مدارك و مستندات
  دبیرخانه استان 

  تهیه طرح 
  مهندس مشاور

 شروع
 

  صدور مجوز تغییر کشت 
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 انتخاب مهندس مشاور از لیست تائید شده

  متقاضی 

  اعالم به متقاضی آیا موافقت می شود؟
 خیر

 بلی

   از لیست تائید شده پیمانکار و مهندس ناظر انتخاب 
  متقاضی
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 شناسنامه فرآیند تمدید مجوز تغییرکشت گلخانه

 استانسازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی  :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
  :   شرایط اختصاصی  -6
  
  :مدارك و استعالمات  -7
  
  

  :  استعالمات ) ب 
  
  
  : مراحل انجام کار  -8

مراه مستندات مربوط به دالیل تعویق را  به سازمان نظـام مهندسـی   متقاضی درخواست کتبی مبنی بر تمدید مجوز تغییر کشت را ه •
  . ارائه می دهدنمایندگی شهرستانی نظام مهندسی یا استان و 

دبیرخانه استانی صدور مجوزها  نسبت به بررسی مدارك و مستندات ارائه شده اقدام و مجوز مربوطه براي یکسال دیگر تمدید مـی   •
  . گردد 

  .مضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان تمدید می گردد مجوزتغییر کشت با ا •
 

  
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  ریال 600000
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر یک ماه پس از تائید 
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 نمایندگی شهرستانی نظام مهندسیارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان یا 

 متقاضی

 شروع
 

 آیا موافقت می شود؟

 تمدید مجوز تغییرکشت گلخانه

  سازمان نظام مهندسی استان

 بلی

 خیر
 اعالم به متقاضی

 ارائه شدهبررسی مدارك و مستندات 

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها 

 پایان
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 ناسنامه فرآیند صدور پروانه تاسیس مجتمع هاي گلخانه ايش

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 انجمن صنفی گلخانه-اضیامورار- منابع طبیعی

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
   گردداي به آن اطالق میمجتمع گلخانه ، هکتار باشد 5یش از گلخانه بدر صورتیکه میزان سطح زمین :   شرایط اختصاصی  -6
  :مدارك و استعالمات  -7

آخـرین مـدرك   تصـویر   –پایان خدمت یا معافیت دائـم   کارتتصویر  –عکس  –کارت ملی تصویر  -شناسنامه  تصویر : مدارك ) الف 
تهیه طرح ساخت و انتخاب مشاور براي ساخت تاسیسات و   -تهیه طرح توجیهی   -) جهت متقاضیان حقوقی(اساسنامه شرکت -تحصیلی 

درمـورد  (رك مربوط به مالکیت زمـین ، مدارك مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین مدا ارائه نتیجه آزمون آب، ارائه نتیجه آزمون خاك -ابنیه 
در مورد اراضی استیجاري ، ارائه اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ به مدت / ارااضی داراي سند ارائه بنچاق ، اصل سند به همراه تصویر آن 

ط مشـاور مـورد تاییـد و    تهیه طرح توس - )ارائه فتوکپی نقشه تفکیک پالن(، مدارك مربوط به شناسایی محل ) سال به همراه تصوي آن 10
  داراي رتبه معاونت نظارت راهبردي ریاست جمهوري و یا سازمان نظام مهندسی 

سازمان محیط زیسـت، راه و   ، شرکت ملی گاز ،)سوخت(اداره آب یا حقابه ، اداره برق، مرکز پخش فرآورده هاي نفتی :  استعالمات ) ب 
  ترابري

  : مراحل انجام کار  -8
کتبی مبنی برصدورپروانه تاسیس مجتمع گلخانه اي را به سازمان نظام مهندسی استان و یا نمایندگی شهرسـتانی نظـام   متقاضی درخواست  •

 )1-1فرم شماره. (مهندسی ارائه می دهد

و مستندات دبیرخانه استان یا نمایندگی دبیرخانه شهرستان نسبت به تشکیل پرونده و  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك   •
 .اقدام می نماید ) به غیر از طرح توجیهی(

داراي رتبه مرتبط از )حقوقی(در صورت واجد شرایط بودن، متقاضی از لیست تائید شده، مهندس مشاور،پس از تکمیل مدارك مورد نیاز  •
نجام امور کارشناسـی و تهیـه   نظام مهندسی یا معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و داراي ظرفیت کاري را جهت ا

 .طرح توجیهی ، انتخاب می نماید

 .تهیه طرح توجیهی اقدام می تمایدانجام مطالعات و مهندسی مشاور نسبت به  •

 .پروانه تاسیس مجتمع گلخانه اي با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان صادر می شود •

، ) مطابق با ضوابط نظام گلخانه اي کشور(و داراي ظرفیت کاري را اجد صالحیت ناظر ومهندس پیمانکار و متقاضی از لیست تائید شده ،  •
 .انتخاب می نماید 

 :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

 ریال 350000

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  حداکثر دو ماه

گردد ، پس از آماده سازي زیرساخت ها صدور پروانه  ایجاد می) زیرساختها(در مجتمع هاي گلخانه اي که با اعتبارات دولتی : تذکر 
مجوز در چارچوب نظام گلخانه اي کشور و با هماهنگی و نظارت سازمان جهادکشاورزي استان و از طریق سازمان نظـام مهندسـی   / 

   .انجام می پذیرد 
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   نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ظام مهندسی استانارائه درخواست کتبی به سازمان ن
 متقاضی

  انجام استعالم از دستگاههاي ذیربط و بررسی مدارك و مستندات  ،تشکیل پرونده 
  دبیرخانه استان 

  تهیه طرح 
  مهندس مشاور

 شروع
 

  اي گلخانهمجتمع هاي صدور پروانه تاسیس 
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 انتخاب مهندس مشاور از لیست تائید شده

  متقاضی 

  اعالم به متقاضی می شود؟آیا موافقت 
 رخی

 بلی

   از لیست تائید شده پیمانکار و مهندس ناظر انتخاب 
  متقاضی
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 یند صدور پروانه بهره برداري مجتمع هاي گلخانه ايشناسنامه فرآ

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  ه اي کشورنظام گلخان: ضوابط  – 5
  -- :  شرایط اختصاصی  -6

  :مدارك و استعالمات  -7
  ارائه نتیجه آزمون آب، ارائه نتیجه آزمون خاك -گواهی پایان کار تائید شده توسط مهندسی ناظر :  مدارك ) الف 
  .در صورتیکه زمان استعالمات صادره قبلی منقضی شده باشد:  استعالمات ) ب 

  : مراحل انجام کار  -8
 )4-1و فرم شماره  1-1فرم شماره . (تحویل می دهدنمایندگی شهرستانی نظام مهندسی اضی درخواست خود را به دبیرخانه استان یا متق •

 )3-1فرم شماره. (نظام مهندسی استان ارائه می دهدسازمان مهندس ناظر  فرم گواهی پایان کار را تکمیل و به  •

ده متقاضی و  تطبیق با طرح اولیه طبق گواهی پایان کار احداث گلخانه و اظهار نظر نهایی دبیرخانه استان  نسبت به اخذ ، تکمیل پرون •
 . اقدام بعمل می آورد

 . نظام مهندسی استان صادر و به متقاضی تحویل داده می شودسازمان پروانه بهره برداري مجتمع گلخانه اي با امضاء رئیس  •

  
  
 
  :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

 ریال 500000

 
  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10

  یک ماه
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  نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

  طرح و بررسی درخواست مربوطه
  دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 آیا موافقت می شود؟

  مجتمع گلخانه اي ره برداري صدور پروانه به
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

  اعالم به متقاضی خیر

به نظام مهندسی استان ارائه فرم گواهی پایان کاروتکمیل 
  ناظرمهندس 

 شروع
 

  مدارك ارائه و تکمیل
  متقاضی
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 شناسنامه فرآیند صدور مجوز توسعه مجتمع هاي گلخانه اي

 م مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استانسازمان نظا :صاحب فرآیند -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 انجمن صنفی گلخانه-اموراراضی- منابع طبیعی

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
   گردداي به آن اطالق میگلخانههکتار باشد مجتمع  5در صورتیکه میزان سطح زمین بیش از  :  شرایط اختصاصی  -6
  :مدارك و استعالمات  -7

آخـرین مـدرك   تصـویر   –کارت پایان خدمت یا معافیـت دائـم   تصویر  –عکس  –کارت ملی تصویر  -شناسنامه  تصویر : مدارك ) الف 
ور براي ساخت تاسیسات و ابنیه تهیه طرح ساخت و انتخاب مشا  -تهیه طرح توجیهی   -) جهت متقاضیان حقوقی(اساسنامه شرکت -تحصیلی 

درمورد ارااضـی  (، مدارك مثبته مبنی بر مالکیت قانونی زمین مدارك مربوط به مالکیت زمین ارائه نتیجه آزمون آب، ارائه نتیجه آزمون خاك -
سال  10غیر قابل فسخ به مدت در مورد اراضی استیجاري ، ارائه اجاره نامه رسمی / داراي سند ارائه بنچاق ، اصل سند به همراه تصویر آن 

تهیه طرح توسط مشاور مورد تایید و داراي رتبـه   - )ارائه فتوکپی نقشه تفکیک پـالن (، مدارك مربوط به شناسایی محل ) به همراه تصوي آن
  معاونت نظارت راهبردي ریاست جمهوري و یا سازمان نظام مهندسی 

  سازمان محیط زیست، راه و ترابري ، شرکت ملی گاز ،)سوخت(، مرکز پخش فرآورده هاي نفتی اداره آب یا حقابه ، اداره برق:  استعالمات ) ب 
  : مراحل انجام کار  -8

 )1-1فرم شماره . (تحویل می دهد نمایندگی شهرستانی نظام مهندسی متقاضی درخواست خود را به دبیرخانه استان یا  •

نظام مهندسی جهت انجام امور کارشناسی  سازمان داراي رتبه مرتبط)حقوقی(شخص دبیرخانه استان متقاضی را به، بر اساس نظر متقاضی  •
 .و تائید طرح توجیهی ، ارجاع می نماید

 .مهندسی مشاور نسبت به انجام مطالعات و تهیه طرح اقدام می نماید •

 .نمایددبیرخانه استان نسبت به تکمیل پرونده ، بررسی درخواست ، مدارك ، طرح اقدام و اظهارنظر می  •

) مطابق با ضوابط نظام گلخانه اي(نسبت به معرفی مهندس سازه ، مشاور ، پیمانکاران و ناظر واجد صالحیت  استان  نظام مهندسیسازمان  •
 )3-1فرم شماره ( .به متقاضی اقدام به عمل می آورد

 .اضی تحویل داده می شودنظام مهندسی استان صادر و متق سازمان  مجتمع گلخانه اي با امضاء رئیس مجوز نوسعه  •

 
 :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

 
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
   حداکثر دو ماه
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  نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

  ر کارشناسیارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی یا حقوقی حائذ رتبه جهت انجام امو
  دسی استاننسازمان نظام مه

  ارائه و تکمیل مدارك جهت بررسی 
  متقاضی

  طرح و بررسی درخواست مربوطه
  دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 آیا موافقت می شود؟

  مجتمع گلخانه اي صدور مجوزتوسعه 
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
  اعالم به متقاضی

  معرفی مهندسین ناظر و پیمانکار واجد صالحیت به متقاضی جهت انتخاب
  مهندسی استان سازمان نظام

  انجام مطالعات و تهیه طرح 
  مهندس مشاور

 شروع
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 شناسنامه فرآیند صدور مجوز بهسازي و نوسازي مجتمع هاي گلخانه اي

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور مهندسی کشاورزي و منابع طبیعیسازمان نظام  -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
  برداريدارا بودن پروانه بهره:  شرایط اختصاصی  -6

  :دارك و استعالمات م -7
  :  مدارك ) الف 
  :  استعالمات ) ب 

  : مراحل انجام کار  -8
نماینـدگی  متقاضی درخواست کتبی مبنی بر صدور مجوز بهسازي و نوسازي مجتمع گلخانه اي را به سازمان نظام مهندسـی اسـتان و یـا     •

 )1-1فرم شماره. (ارائه می دهدشهرستانی نظام مهندسی 

داراي رتبـه  ) حقوقی/ حقیقی (صدور مجوزها  متقاضی را جهت انجام امور کارشناسی و تائید طرح توجیهی به شخص دبیسرخانه استانی •
 .مرتبط سازمان نظام مهندسی ارجاع می نماید

 .مهندسی مشاور نسبت به تهیه و تائید طرح توجیهی اقدام می تماید •

مدارك ، طرح توجیهی ، سایر مستندات مطابق با ظرفیتهاي اعالم شده اقدام و دبیرخانه استان نسبت به تشکیل پرونده ، بررسی درخواست ،  •
 .اظهارنظر می نماید

نظام مهندسی استان ، به متقاضی سازمان ، توسط ) مطابق با ضوابط نظام گلخانه اي کشور(مهندس سازه ، پیمانکار و ناظر واجد صالحیت  •
 )3-1فرم شماره(. معرفی می شود

 .سازي مجتمع گلخانه اي با امضاء رئیس سازمان نظام مهندسی استان صادر می شودمجوز بهسازي و نو •

  
 
 :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  
  
  
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  .می باشد دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر فرصت الزم براي صدور مجوز یک  ماه از زمان تائید 

  
  
  
  
  
  
  .ر یک از واحدهاي مستقل مجتمع مشمول رعایت فرایندهاي گلخانه مندرج در نظام گلخانه اي کشور می باشده: نکته    
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  نمایندگی شهرستانی نظام مهندسییا  ازمان نظام مهندسی استانارائه درخواست کتبی به س
 متقاضی

  ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی یا حقوقی حائذ رتبه جهت انجام امور کارشناسی
  دسی استاننسازمان نظام مه

  ارائه و تکمیل مدارك جهت بررسی 
  متقاضی

 شروع
 

  طرح و بررسی درخواست مربوطه
  دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 د؟آیا موافقت می شو

  مجوز بهسازي و نوسازي مجتمع گلخانه اي 
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
  اعالم به متقاضی

  معرفی مهندسین ناظر و پیمانکار واجد صالحیت به متقاضی جهت انتخاب
  سازمان نظام مهندسی استان

 تهیه و تائید طرح توجیهی

  مهندس مشاور
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 شناسنامه فرآیند صدور مجوز تغییرکشت مجتمع هاي گلخانه اي 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :صاحب فرآیند -2 کشور طبیعیسازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع  -1

  :مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایرواحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور: ضوابط  – 5
   برداريدارا بودن پروانه بهره :  شرایط اختصاصی  -6
  :مدارك و استعالمات  -7
  ارائه نتیجه آزمون آب، ارائه نتیجه آزمون خاك:  مدارك ) ف ال

   ، آزمایشگاه آب و خاك امور آب شهرستان:  استعالمات ) ب 
  : مراحل انجام کار  -8

نمایندگی شهرستانی نظام مهندسـی   یا را به دبیرخانه استانمبنی برصدور مجوز تغییر کشت مجتمع گلخانه اي متقاضی درخواست خود  •
 )1-1فرم شماره . (می دهد ارائه 

نظام مهندسی سازمان داراي رتبه مرتبط )حقیقی یا حقوقی(بر اساس نظر متقاضی دبیرخانه صدور مجوزهاي استان متقاضی را به شخص •
 .جهت انجام امور کارشناسی و تائید طرح توجیهی ، ارجاع می نماید

 .مایدمهندسی مشاور نسبت به تهیه و تائید طرح توجیهی اقدام می ن •

دبیرخانه استان نسبت به تشکیل پرونده ، بررسی درخواست ، مدارك ، طرح توجیهی ، سایر مستندات مطابق با ظرفیتهاي اعـالم شـده    •
 )3-1فرم شماره ( .اقدام و اظهارنظر می نماید

 . داده می شود نظام مهندسی استان صادر و به متقاضی تحویلسازمان با امضاء رئیس مجتمع گلخانه اي   تغییرکشتمجوز •
 
 
 
 :هزینه مربوط به صدور مجوز  -9

  
  

  : زمان میانگین براي ارائه خدمت  – 10
  .می باشد دبیرخانه استانی صدور مجوزهاحداکثر فرصت الزم براي صدور مجوز یک  ماه از زمان تائید 

  

  
پرورش قارچ انفرادي مندرج در نظام گلخانه  هر یک از واحدهاي مستقل مجتمع مشمول رعایت فرایندهاي گلخانه و واحدهاي: نکته 

 .اي کشور می باشد
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  نمایندگی شهرستانی نظام مهندسی یا ارائه درخواست کتبی به سازمان نظام مهندسی استان
 متقاضی

  ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی یا حقوقی حائذ رتبه جهت انجام امور کارشناسی
  دسی استاننسازمان نظام مه

  رسی ارائه و تکمیل مدارك جهت بر
  متقاضی

 شروع
 

  طرح و بررسی درخواست مربوطه
  دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 آیا موافقت می شود؟

  صدور مجوز تغییر کشت مجتمع گلخانه اي
  سازمان نظام مهندسی استان

 پایان
 

 بلی

 خیر
  اعالم به متقاضی

 تهیه و تائید طرح توجیهی

  مهندس مشاور
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 ابطال پروانه تاسیس گلخانه ها و واحدهاي پرورش قارچ خوراکیشناسنامه فرآیند 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان :رآیندصاحب ف -2 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -1

  : مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : سایر واحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور:  ضوابط  -5
 دارا بودن پروانه تاسیس: شرایط اختصاصی  -6

  :مدارك و استعالمات  -7
  :مدارك )  1-7

  اصل پروانه تاسیس    -ارشناسی مبنی بر عدم رعایت ضوابط مندرج در نظام گلخانه اي کشور گزارش بازدید ک
  
  :استعالمات )  2-7
  استعالم درخصوص عدم بدهی به بانک -
  
  
  : مراحل انجام کار  -8

ارائه می دهد نی نظام مهندسی نمایندگی شهرستایا متقاضی درخواست کتبی مبنی بر انصراف از فعالیت را به دبیرخانه استانی صدورمجوزها  •
، و یا گزارش کارشناسی بازدید از محل اجراي طرح که مبنی بر عدم انجام ضوابط و مقررات مربوطه به دبیرخانه استانی صـدور مجوزهـا   

  )1-1فرم شماره (.ارائه می شود 
  . م به عمل می آورددبیرخانه استانی صدور مجوزها نسبت به بررسی درخواست مربوط و یا گزارش واصله اقدا  •
دبیرخانه استانی صدور مجوزها در صورت احراز و تائید تخطی از ضوابط و مقررات مربوطه به متقاضی جهت اصالح موارد مذکور یـک    •

 . ماه مهلت می دهد 

 .دددر صورت عدم انجام اصالحات الزم در مهلت مقرر، پروانه تاسیس توسط دبیرخانه استانی صدور مجوزها ابطال می گر •

درخصوص زمینهاي واگذار شده از امور اراضی و یا اداره منابع طبیعـی اسـتان، مراتـب ابطـال پروانـه تاسـیس مـی بایسـت بـه                    : تبصره
 .ادارات ذیربط اعالم گردد

    
  
  :شرایط ابطال . 9

بـه  ( وابط مندرج در نظام گلخانـه اي کشـور  بنا به انصراف متقاضی و یا گزارش و مستندات موجود و یا ارائه شده مبنی بر عدم رعایت ض
  )عنوان مثال تغییر کاربري در طی مراحل ساخت و احداث گلخانه ها یا واحدهاي پرورش قارچ خوراکی
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 درخواست متقاضی / ارائه گزارش کارشناسی مبنی بر تخطی 

 متقاضی/ کارشناس بازدید کننده 

 شروع
 

 گزارش واصله/ ثبت و بررسی درخواست 

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 اعالم به متقاضی آیاباابطال موافقت می شود؟

 الم مهلت یکماه جهت اصالح تخطیاتتعیین و اع

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 انجام اقدامات اصالحی 

 متقاضی

 بازدید مجدد و ارائه گزارش به دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 کارشناس مربوطه

 بررسی گزارش واصله

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

آیا اصالحات الزم 
 انجام شده است ؟

قاضی و اعالم به مت
 بایگانی کردن گزارشات

A 

 خیر

 بلی

 بلی

 خیر
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 پایان
 

A 

 ابطال پروانه تاسیس و اعالم به متقاضی

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 )حسب مورد(اعالم به امور اراضی ، منابع طبیعی 

 سازمان نظام مهندسی استان
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 ابطال پروانه بهره برداري گلخانه ها و واحدهاي پرورش قارچ خوراکینامه فرآیند شناس
 سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان:صاحب فرآیند  -2 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی کشور -1

  : مرجع صدور مجوز  -3
 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

  : واحدهاي درگیر  -4
 

  نظام گلخانه اي کشور:  ضوابط  -5
 دارا بودن پروانه بهره برداري: شرایط اختصاصی  -6

  :مدارك و استعالمات  -7
  :مدارك )  1-7

  . اصل پروانه از متقاضی دریافت می شود  -گزارش بازدید کارشناسی مبنی بر عدم رعایت ضوابط مندرج در نظام گلخانه اي کشور 
  
  :استعالمات )  2-7
  عدم بدهی به بانک تعالم درخصوصاس
  
  
  : مراحل انجام کار  -8

می دهد ، و  ارائهنمایندگی شهرستانی نظام مهندسی یا متقاضی درخواست کتبی مبنی بر انصراف از فعالیت را به دبیرخانه استانی صدورمجوزها 
رات مربوطه به دبیرخانه استانی صدور مجوزها ارائه گزارش کارشناسی بازدید از محل اجراي طرح که مبنی بر عدم انجام ضوابط و مقریا 

  )1-2فرم شماره (.می شود 
  . دبیرخانه استانی صدور مجوزها نسبت به بررسی درخواست مربوط و یا گزارش واصله اقدام به عمل می آورد  •
اضی جهت اصالح موارد مذکور یـک  دبیرخانه استانی صدور مجوزها در صورت احراز و تائید تخطی از ضوابط و مقررات مربوطه به متق  •

 . ماه مهلت می دهد 

 .در صورت عدم انجام اصالحات الزم در مهلت مقرر، پروانه بهره برداري توسط دبیرخانه استانی صدور مجوزها ابطال می گردد •

تاسـیس مـی بایسـت بـه               درخصوص زمینهاي واگذار شده از امور اراضی و یا اداره منابع طبیعـی اسـتان، مراتـب ابطـال پروانـه      : تبصره
 .ادارات ذیربط اعالم گردد

  
  

  :شرایط ابطال 
بنا به انصراف متقاضی و یا گزارش و مستندات موجود و یا ارائه شده مبنی بر عدم رعایت ضـوابط منـدرج در نظـام گلخانـه اي کشـور               

  ) اکی یا تغییر فعالیت تولیدي بدون اطالع و اخذ مجوزهاي الزمبه عنوان مثال توقف تولید گلخانه ها و واحدهاي پرورش قارچ خور( 
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 درخواست متقاضی / ارائه گزارش کارشناسی مبنی بر تخطی 

 متقاضی/ ناس بازدید کننده کارش

 شروع
 

 گزارش واصله/ ثبت و بررسی درخواست 

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 اعالم به متقاضی آیاباابطال موافقت می شود؟

 تعیین و اعالم مهلت یکماه جهت اصالح تخطیات

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

 انجام اقدامات اصالحی 

 متقاضی

 ارائه گزارش به دبیرخانه استانی صدور مجوزهابازدید مجدد و 

 کارشناس مربوطه

 بررسی گزارش واصله

 دبیرخانه استانی صدور مجوزها

آیا اصالحات الزم 
 انجام شده است ؟

اعالم به متقاضی و 
 بایگانی کردن گزارشات

A 

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پایان
 

A 

 ابطال پروانه بهره برداري و اعالم به متقاضی

 ه استانی صدور مجوزهادبیرخان

 اعالم به امور اراضی ، منابع طبیعی حسب مورد

 سازمان نظام مهندسی استان
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  بخش سوم
  فرم ها
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  و سازمان نظام مهندسی کشاورزي

  1-1  فرم شماره                              ...................استان منابع طبیعی 
  »درخواست صدور پروانه«

  

                   مجوز بهسازي و نوسازي      مجوز توسعه             پروانه بهره برداري            پروانه تاسیس 
       گواهی ابطال پروانه فعالیت               مجوز تغییر کشت 

  
  براي واحد گلخانه اي

  
  ...........................................سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 

  :ذیل اینجانب با مشخصات 
... ......................کـد ملـی    ....................................شـماره شناسـنامه    ...............................................نام خانوادگی  ...........................................نام 

ــد  ..................................صــادره از  ــاریخ تول ــزان تحصــیالت  ......................ت ــه  .................................رشــته تحصــیلی   .........................می ب
ــا شــرکت   نماینــدگی از جانــب خــود  مــورخ  ................................شــماره ثبــت بــه  .......................................................................... ی

تقاضا دارم طبق آئین نامه هاي نظام گلخانـه و    ................................شماره ثبت  ......................................   یا تعاونی  ............................
متر گلخانه را با مشخصات زیر اقـدام   ................................براي  .............................بت به صدور پروانه قارچ هاي خوراکی کشور نس

  :نمایند 
  ...................................................نوع محصول مورد کشت در گلخانه   -1
 ...................................................ظرفیت تولید سالیانه  -2
 ...................................................نحوه بهره برداري  -3
   ................................ شماره تلفن منزل..........................   .................................................................................................آدرس محل سکونت  -4
   ................................ شماره تلفن گلخانه...................................   ......................................................................آدرس محل احداث گلخانه  -5
شـماره عضـویت سـازمان نظـام مهندسـی       .........................................................................................مسئول فنی واحد گلخانـه   -6

 .................................................. رشته و مدرك تحصیلی  .........................................کشاورزي 
 مترمربع ......................مترمربع و مساحت گلخانه  ........................مساحت محل احداث گلخانه  -7
   مفروز الرعیـه    واگذاري   استیجاري محضري  استیجاري اوقافی  شخصی رسمی : مالکیت  -8

 زمین فاقد
 :منابع تامین آب مورد نیاز گلخانه  -9

  حلقه ................................... چاه عمیق 
  حلقه ................................... چاه نیمه عمیق 
  اینچ ...................................با انشعاب لوله  آب لوله کشی 

   ...................................از منابع دائمی با میزان حق برداشت ................................... حقابه 

 بسمه تعالی
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 منابع تامین برق گلخانه  -10
    ....................................سایر منابع          برق منطقه اي          انشعاب برق شهري و یا روستائی        ژنراتور      

 سایر امکانات و اظهارات تکمیلی  -11
......................................................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

              .........................:نام و نام خانوادگی متقاضی 

...........................:  تاریخ درخواست                                                                                                                .................... ....                               
   :محل امضاء                                                         

  :گلخانهکروکی منطقه ي استقرار                
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  شمال
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  سازمان نظام مهندسی کشاورزي و

  1- 2فرم شماره                                      ...................استان منابع طبیعی  
  »درخواست صدور پروانه«             

  
                   مجوز بهسازي و نوسازي            مجوز توسعه           پروانه بهره برداري         پروانه تاسیس 

       فعالیت گواهی ابطال پروانه 
  

  اي واحد پرورش قارچ خوراکیبر
  

  ...........................................سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 
  :ینجانب با مشخصات ذیل ا

ــام  ــانوادگی   ...........................................ن ــام خ ــنامه   ...............................................ن ــماره شناس ــی    ....................................ش ــد مل ک
ــد  ..................................صــادره از  ............................. ــاریخ تول رشــته تحصــیلی   .........................میــزان تحصــیالت  ......................ت

 ............................................................................ یا شـرکت    به نمایندگی از جانب خود  ..............................شغل ................................
  ................................شـماره ثبـت    ........................................   یا تعـاونی   ................................ مورخ ................................به شماره ثبت 

براي  ....................................تقاضا دارم طبق آئین نامه هاي نظام گلخانه و قارچ هاي خوراکی کشور نسبت به صدور پروانه 
  :واحد پرورش قارچ خوراکی را با مشخصات زیر اقدام نمایند 

  دکمه اي   صدفی :    نوع محصول مورد کشت  -1
 ...................................................ظرفیت تولید سالیانه  -2
 ...................................................نحوه بهره برداري  -3
   ................................ شماره تلفن منزل   ................................................................................................آدرس محل سکونت  -4
   ................................ شماره تلفن واحد   ................................................................................................آدرس محل پرورش قارچ  -5
ــام خــانوادگی مــدیر تولیــد   -6 ــام و ن رشــته و مــدرك تحصــیلی  .........................................................................................ن

  ..........................................شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزي     ..................................
 مترمربع ......................) سوله ها(مترمربع و متراژ ساختمان  ........................متراژ زمین   -7
 فاقد زمین     مفروز الرعیه    واگذاري   استیجاري اوقافی     شخصی رسمی : مالکیت  -8
 :منابع تامین آب مورد نیاز واحد پرورش قارچ خوراکی -9

  حلقه ................................... چاه عمیق 
  حلقه ................................... عمیق چاه نیمه 

  اینچ ...................................با انشعاب لوله  آب لوله کشی 
   ...................................از منابع دائمی با میزان حق برداشت ................................... حقابه 

 بسمه تعالی
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 منابع تامین برق واحد پرورش قارچ خوراکی -10
    ..............................سایر منابع          برق منطقه اي          انشعاب برق شهري و یا روستائی        ژنراتور      

   کمیلیت  سایر امکانات و  -11

............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  

  
 .................. :نام و نام خانوادگی متقاضی 

  ........................................:  تاریخ درخواست
  :محل امضاء                                                           

  
  واحد پرورش قارچروکی منطقه ي استقرار ک               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شمال
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  سازمان نظام مهندسی کشاورزي و

                                    ...................استان منابع طبیعی  
  
  

  .…………ظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان سازمان محترم ن
  

  با سالم،
  

خواهشـمند اسـت دسـتور فرماینـد درخواسـت      بند یک توضیحات ذیل پروانه تاسیس در اجراي  
تمدید اعتبار پروانه با توجه به اطالعات ذیـل بررسـی و اقـدام مقتضـی در خصـوص آن صـورت       

  .پذیرد
  

  :مشخصات متقاضي
  

 :تولیدی نوع واحد :نام متقاضي

 :تاریخ صدور پروانھ تاسیس : شماره ثبت پروانھ تاسیس

  
  :دالیل تمدید  

  
1-  
2-  
3-  

  
  :نام و نام خانوادگی متقاضی              

  :تاریخ ومهرو امضاء            
  

  دبیرخانھ 
  

  .با رعایت مقررات بررسی و اقدام شود
                                                                         ................................................  

  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري رویش                                                                       

  2فرم شماره 
 پروانه تاسیسفرم درخواست تمدید 

 .……………: شماره
  : .....................تاریخ

 بسمه تعالی
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  سازمان نظام مهندسی کشاورزي و

                                    ...................استان منابع طبیعی  
  

 : جهت صدور 
                مجوز نوسازي و بهسازي /مجوز توسعه         تمدید پروانه بهره برداري         پروانه بهره برداري 

  
  :مشخصات متقاضی  -
  

کــد ملــی  ............................. شــماره شناســنامه  .................................... نــام خــانوادگی  ...... ................................نــام 
آدرس محـــــل ســـــکونت   ...................... تـــــاریخ تولـــــد  .......................... صـــــادره از ..................................... 

نام شرکت ............................... شماره تلفن منزل  ................................................................................................... ........................
ــت ..................................................................  ــماره ثب ــورخ ...... ......................ش ــدیرعامل  ................................  م ــام م ن

 ...................................... شماره تلفن شرکت .......................................................................... آدرس شرکت  .................................. 
................................................. نوع محصول............................... تاریخ  ................................................... .شماره صدور پروانه  
تاریخ ................................ خ تمدید اولتاری................................ ظرفیت تولید سالیانه................................ نحوه بهره برداري 

  ................................ مساحت مفید گلخانه ................................ مساحت کل زمین  ................................تمدید دوم
          خیر         آیا گلخانه در محل تعیین شده احداث شده است؟  بلی  

          خیر         آیا تاسیسات و ابنیه جانبی طبق نقشه و طرح تائید شده احداث شده است؟  بلی  
          خیر         آیا آب قابل استفاده به اندازه مورد نیاز طرح تامین شده است؟  بلی  

  ...........................................................: ...........................................................................................................................روش آبیاري 
  .............................................................................................................................................................: .........توضیحات در مورد آب 

          خیر         آیا برق گلخانه تامین شده است؟  بلی  
          خیر         اتور برق نصب شده است؟ بلی  آیا ژنر

  .....................................................................................................................................................................: توضیحات در مورد برق 
          خیر         آیا موارد فنی ساخت سازه و اسکلت گلخانه طبق نظام گلخانه رعایت شده است؟  بلی  

  .................................................................................................................................................: توضیحات در مورد سازه گلخانه اي 
        آیا موارد فنی پوششهاي گلخانه اي، تاسیسات و تجهیزات جانبی و داخلی گلخانه طبق نظام گلخانه رعایت شده است؟  بلی  

          خیر 
    سایر موارد       نفت گاز       برق        گاز : نوع سوخت تامین شده
    سایر موارد       نفت        نفت گاز : نوع منبع سوخت دوم

  .............................................................................................................................................: .توضیحات در مورد پوشش گلخانه اي 
  ....................................................................................................: .............................................توضیحات در مورد تجهیزات جانبی 
          خیر         آیا رعایت فواصل شده است؟  بلی  

  :فهرست و مشخصات تاسیسات و ابنیه احداث شده 
.............................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................  

 3-1فرم شماره
  »گواهی پایان کار واحد گلخانه«

  

 بسمه تعالی
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 :درصد پیشرفت عملیات احداث گلخانه وتجهیز آن 
.............................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................  

 
 :کروکی زمین گلخانه احداث شده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نظریه کلی و نهائی کارشناس 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................  

  
  

  : ...................................نام و نام خانوادگی مهندس ناظر سازمان
  ........................... :  نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 

  : .........................................تاریخ بازدید و تکمیل فرم 
  : ............................................محل امضاء، مهر مهندسی و درج رتبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شمال
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  سازمان نظام مهندسی کشاورزي و

                                    ...................استان منابع طبیعی  
 : جهت صدور 

                مجوز نوسازي و بهسازي /مجوز توسعه        تمدید پروانه بهره برداري         پروانه بهره برداري 
  
 :مشخصات متقاضی  -

 ..........................................کد ملی  .............................شماره شناسنامه  ............. .......................نام خانوادگی  ......................................نام  
 .........................................................................................................آدرس محل سکونت  ......................تاریخ تولد  ..........................صادره از 

  ................................مورخ  ................................شماره ثبت .........................................نام شرکت  ...................................شماره تلفن منزل  
 .............................................شماره تلفن شرکت  ..............................................................آدرس شرکت   .................................نام مدیرعامل 

 ................................نحوه بهره برداري .............................نوع محصول ................تاریخ   ..........................................شماره صدور پروانه  
 ...........................مساحت کل زمین ..........................تاریخ تمدید دوم ........................تاریخ تمدید اول .................ظرفیت تولید سالیانه

   ................................مساحت ابنیه احداث شده 
          خیر         آیا واحد پرورش قارچ در محل تعیین شده احداث شده است؟  بلی  

          خیر         بلی    آیا تاسیسات و ابنیه جانبی طبق نقشه و طرح تائید شده احداث شده است؟
          خیر         آیا آب قابل استفاده به اندازه مورد نیاز طرح تامین شده است؟  بلی  

  ...................................................................................................................................................................................................................: روش آبیاري 
  ............................................................................................................................................................................................: توضیحات در مورد آب 

         خیر         آیا برق واحد پرورش قارچ  تامین شده است؟  بلی  
         خیر         آیا ژنراتور برق تامین شده است؟  بلی  

  .............................................................................................................................................................................................: توضیحات در مورد برق 
تائید شده توسط مهندس ساختمان رعایت شده  2موارد فنی ساخت سازه واحد پرورش قارچ طبق پالن اجرایی فاز آیا 

          خیر         است؟  بلی  
  .....................................................................................................................................: توضیحات در مورد سازه واحد پرورش قارچ خوراکی 

رعایـت   2آیا عایق بندي سالنهاي پرورش قارچ، نصب تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز جانبی و داخلی طبق نقشه فـاز  
          خیر         شده است ؟  بلی  

    سایر موارد       نفت گاز       برق        گاز : نوع سوخت تامین شده
    سایر موارد       نفت        نفت گاز : نوع منبع سوخت دوم

  ...............................................................................) : با ذکر نوع عایق بندي(در مورد عایق بندي سالنهاي پرورش قارچ  توضیحات
  .........................................................................................................................................................................: توضیحات در مورد تجهیزات جانبی 

          خیر         آیا سالنهاي پرورش قارچ داراي طبقه بندي استاندارد می باشد؟  بلی  

 3-2فرم شماره 
  »گواهی پایان کار واحد پرورش قارچ«

  

 بسمه تعالی
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  :فهرست و مشخصات تاسیسات و ابنیه احداث شده 
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

  :پرورش قارچ و تجهیز آن  درصد پیشرفت عملیات احداث واحد
.......................................................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  :کروکی زمین واحد قارچ خوراکی احداث شده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : کارشناسنظریه کلی و نهائی 
.......................................................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  

  ........................: ......... نام و نام خانوادگی مهندس ناظر سازمان
  ....................:  نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 

  ............: .........................محل امضاء، مهر مهندسی و درج رتبه
  : .........................................تاریخ بازدید و تکمیل فرم 

  
  
  
  
  
  
  
  

 شمال
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  سازمان نظام مهندسی کشاورزي و

                                    ...................استان منابع طبیعی  
  ...........................................سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان 

  
  :اینجانب با مشخصات ذیل 

  
..................... صادره از : ....................... کد ملی..................... شماره شناسنامه ......................... نام خانوادگی ................... نام 

........ تاریخ تولد  ............. شغل....................... مدرك تحصیلی  ....................... ن تحصیالت میزا........... به نمایندگی ...........
..............  یا شرکت   از جانب خود  ........ ..مورخ ................................ به شماره ثبت .................... ............. یا .........

.........................   تعاونی   بـا    واحد گلخانـه  ................................ براي ............................. تقاضاي صدور پروانه ..
  :خالصه مشخصات زیر را دارم

  ...................................................ر گلخانه  نوع محصول مورد کشت د -1
  ...................................................ظرفیت تولید سالیانه  -2
 ...................................................روش کاشت -3

................................ روستاي ................................ بخش ................. ...............شهرستان ........................ واقع در استان 
بدینوسیله متعهد می شوم قبل از ................................ از اصلی ................................ فرعی ................................ پالك 

ختمانی گواهی گذراندن دوره آموزشی و نتیجه آزمایش کمی وکیفی آب و خاك را ارائه نمایم و آغاز عملیات سا
ارائه شده توسط مهندسین سازه، مشاور  و توصیهاسکلت گلخانه و ابنیه و تاسیسات جانبی را طبق طرح و نقشه 

دت اعتبار پروانه کـار احـداث   و ناظر و با رعایت دستورالعملهاي مندرج در نظام گلخانه کشور انجام دهم و در م
همچنین از ساختمانها وابنیه و تاسیسـات واحـد گلخانـه اي    . آنها را به اتمام رسانده و آماده بهره برداري نمایم

مذکور به جز در مواردي که پروانه صادر می شود و برابر شـرایط و ضـوابط منـدرج در نظـام گلخانـه، اسـتفاده       
و کسب مجوز از آن سازمان واحد خود را توسعه نداده و بـدون کسـب اجـازه    دیگري نکرده و بدون اطالع قبلی 

و در . نسبت به فروش یا انتقال آن یا سایر پروانه هاي صادره به طور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم اقـدامی ننمـایم     
 ایمتمامی مراحل تولید از مسئول فنی مورد تایید آن سازمان استفاده نموده و به توصیه هاي ایشان عمل نم

در صورتیکه تعهدات ذکر شده را انجام نداده و یا برخالف آنها عمل نمایم و همچنین در صورت اثبات عـدم      
صحت مالکیت زمین، مرجع صادرکننده پروانه می تواند ضمن سـلب حـق هـر گونـه اسـتفاده از تاسیسـات از       

برق و گـاز و سـایر امتیـازاتی کـه درنتیجـه       اینجانب، پروانه مورد اشاره را لغو کرده و نسبت به لغو امتیاز آب و
  . صدور پروانه به واحد گلخانه اي مورد بحث تعلق گرفته است، اقدام نماید

همچنین عالوه بر اینکه هر گونه خسارت یا زیان و ضرري که از این بابت متوجه اینجانب شود مورد قبـول       
اند، در صـورتیکه از بابـت عـدم رعایـت ضـوابط نظـام       بوده و حق هیچگونه اعتراضی براي اینجانب باقی نمی م

  .گلخانه کشور خسارتی متوجه دولت و بیت المال گردد موظف به جبران آن هستم
  .......................... :نام و نام خانوادگی

  : ................................................... تاریخ
  :  امضاء و اثر انگشت

 4-1فرم شماره 
  »تعهدنامه واحد گلخانه«

  

 بسمه تعالی
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  ظام مهندسی کشاورزي وسازمان ن

                                    ...................منابع طبیعی استان  
  

 ........................................... سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان
   :اینجانب با مشخصات ذیل 

کــد ملــی  ............................. شــماره شناســنامه  .................................... م خــانوادگی نــا...................................... نــام 
یلی  مدرك تحص......................... میزان تحصیالت ...................... تاریخ تولد .......................... صادره از ..................................... 

به ................................................................  یا شرکت   به نمایندگی از جانب خود ........................ شغل........................... 
تقاضـاي صـدور پروانـه    ..............................   یـا تعـاونی    ...................... ..........مـورخ  ................................ شماره ثبـت  

  :با خالصه مشخصات زیر را دارم  صدفی   براي واحد پرورش قارچ دکمه اي .............................. 
  ...................................................ظرفیت تولید سالیانه 

................................ روستاي ................................ بخش ................................ شهرستان ................................ واقع در استان 
بدینوسیله متعهد می شوم قبل از آغـاز  ................................ از اصلی ................................ عی فر................................ پالك 

عملیات ساختمانی گواهی گذراندن دوره آموزشی و نتیجه آزمایش کمی وکیفی آب را ارائه نمایم و ابنیه و تجهیزات و تاسیسات 
ارائه شده توسط مهندسین سازه، مشاور و ناظر و با رعایت دستورالعملهاي مندرج در نظام  و توصیهجانبی را طبق طرح و نقشه 

گلخانه و قارچ هاي خوراکی کشور انجام دهم و در مدت اعتبار پروانه کار احداث آنها را به اتمام رسانده و آماده بهـره بـرداري   
ارچ خوراکی به جز در مواردي که پروانه صادر می شود و برابـر  همچنین از ساختمانها و ابنیه و تاسیسات واحد پرورش ق. نمایم

شرایط و ضوابط مندرج در نظام گلخانه و قارچ هاي خوراکی استفاده دیگري نکرده و بدون اطالع قبلی و کسـب مجـوز از آن   
ي صادره به طور مستقیم و سازمان واحد خود را توسعه نداده و بدون کسب اجازه نسبت به فروش یا انتقال آن یا سایر پروانه ها

و در تمامی مراحل تولید از مسئول فنی مورد تایید آن سازمان استفاده نموده و به توصیه هاي ایشان . غیر مستقیم اقدامی ننمایم
 عمل نمایم

در صورتیکه تعهدات ذکر شده را انجام نداده و یا برخالف آنها عمل نمایم و همچنین در صورت اثبـات عـدم صـحت        
الکیت زمین، مرجع صادرکننده پروانه می تواند ضمن سلب حق هر گونه استفاده از تاسیسات از اینجانـب، پروانـه مـورد    م

اشاره را لغو کرده و نسبت به لغو امتیاز آب و برق و گاز و سایر امتیازاتی که درنتیجه صدور پروانه بـه واحـد قـارچ هـاي     
  . ایدخوراکی مورد بحث تعلق گرفته است، اقدام نم

همچنین عالوه بر اینکه هر گونه خسارت یا زیان و ضرري که از این بابت متوجه اینجانب شود مورد قبول بوده و حق      
هیچگونه اعتراضی براي اینجانب باقی نمی ماند، در صورتیکه از بابت عدم رعایت ضـوابط نظـام گلخانـه و قـارچ هـاي      

  .ال گردد موظف به جبران آن هستمخوراکی کشور خسارتی متوجه دولت و بیت الم
  

  .......................: خانوادگی  نام و نام
  : .................................................. تاریخ

  : امضاء و اثر انگشت
  

  4-2فرم شماره 
  »تعهدنامه واحد پرورش قارچ خوراکی«

  

 بسمه تعالی
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 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و

                                    ...................منابع طبیعی استان  
 

..................... صادره از .............. بھ شماره شناسنامھ ............. فرزند ..... ...................اینجانب                       

شكده از دان...................... فارغ التحصیل سال .. ...................با شماره ملي ..............  متولد  سال 

ب ا  ................... در مقط ع تحص یلي   ..............................رش تھ ...................... كشاورزي دانشگاه 

س   ازمان نظ   ام مھندس   ي كش   اورزي و من   ابع طبیع   ي دارای رتب   ھ     ......................... ش   ماره عض   ویت  

ن  ابع طبیع  ی، آم  ادگي كام  ل خ  ود را ب  راي پ  ذیرش    از س  ازمان نظ  ام مھندس  ی کش  اورزی و م ................ 

» ش     ركت /خ     انم / آق     اي« پ     رورش ق     ارچ خ     وراکی متعل     ق ب     ھ  / مس     ئولیت فن     ي واح     د گلخان     ھ ای

 :اعالم و تعھدات ذیل را بھ عھده مي گیرم................................ 
  نظارت بر عملکرد واحد تولیدی و کنترل شاخص ھای تولید .١

 ھا و معیارھای اصول صحیح مھندسی کشاورزی ابالغی از سوی سازمانرعایت استاندارد .٢

 تھیھ گزارشات منظم ماھانھ .٣

 ارائھ اطالعات نیروی انسانی شاغل بھ دبیرخانھ استان .۴

 ارائھ گزارش تخلفات واحد تولیدی بھ دبیرخانھ استان .۵

 گذارندن دوره ھای آموزشی حسب نظر دبیرخانھ استان .۶

 وز بمنظور ارتقاء دانش فنی تولیداستفاده از اطالعات علمی ر .٧

 .کلیھ مواردی کھ از سوی سازمان استان ابالغ می گردد .٨

: ................................                                    ١خیابان اصلي: .......................... شھر : .......................... استان: نشاني 

: ......................................... خیابان فرعي ................................................... : ..٢خیابان اصلي 

: .......................        ٢تلفن : ............................    ١تلفن : .....    پالك : ............................. كوچھ 

  ..........................: ........ھمراه 

  

  

  

  

  

  

  

 5فرم شماره 

  فرم اعالم آمادگی مسئول فنی

 بسمه تعالی
 : ...................شماره  

  : ...................تاریخ

  نام و نام خانوادگی
  محل مهر و امضاء
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 سازمان نظام مهندسی کشاورزي و

                                   ...................منابع طبیعی استان  
  .………………نظام مھندسي كشاورزي و منابع طبیعي استانمحترم سازمان 

 
  با سالم،

  
ات اجرایی گلخانه ها خواهشمند است دستور فرمایند درخواست دستورالعمل و مقرر 2-3-1بند 1در اجراي  تبصره

  .تمدید اعتبار پروانه با توجه به اطالعات ذیل بررسی و اقدام مقتضی در خصوص آن صورت پذیرد
  

  :مشخصات متقاضی
  
 خوب       متوسط        ضعیف: عملکرد مسئول فنی :نام متقاضی

 :صدور پروانه بهره برداري تاریخ : شماره ثبت پروانه بهره برداري

 :شماره و تاریخ پروانه اشتغال بکارمسئول فنی  :نام ونام خانوادگی مسئول فنی

 :نوبت سوم:             نوبت دوم:              نوبت اول:  نوبت تمدید

  
  : سوابق فعالیتها و اقدامات اجرایی پس از اخذ پروانه 

  
  

                     

 اریخ پایانت تاریخ شروع عنوان فعالیت ردیف

1    

٢    

٣    

٤    

5    

6    

7    

8     

  6فرم شماره 
 فرم درخواست تمدیدپروانه بهره برداري

 

 بسمه تعالی
  

:  ..............شماره          
:  ................   تاریخ

 :نام و نام خانوادگی متقاضی

  : و امضاءتاریخ ومهر
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 »صولیموافقت ا«

...................... تاریخ تولد .......................... صادره از ............................. شماره شناسنامه ........................ ............فرزند ...................................... خانم / آقاي  
زیربنـاء  ) مترمربـع ........................................ (به مساحت  ........................  ........واحد ................................ با ایجاد ......................................................کد ملی 

ــل    ــاحت ک ــه مس ــی ب ــع................................. (در زمین ــتان  ) مترمرب ــع در شهرس ــتاي رو...................................... بخــش ................................ واق س
  . موافقت می شود.................................... 

هیچگونـه تعهـدي    صـولی صدور پروانه تاسیس منوط به ارائه اسناد و مدارك مثبته مورد نیاز و طی مراحل قانونی مربوطه بوده، و این گواهی به عنوان موافقـت ا : توضیح 
  .براي صادرکننده ایجاد نمی کند

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي
  ................ و منابع طبیعی استان

 

  : ................شماره 
 : .................تاریخ 

  .می باشد شش ماهمدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ صدور حداکثر : توضیح
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 »صولیموافقت ا«

ـــه شــــماره ثبــــت  ............................................................................ شــــرکت   بــــا ................................. خ مــــور................................... ـب
زیربنـاء در زمینـی بـه مسـاحت کـل       ) مترمربـع ........................................ (بـه مسـاحت    ................................  واحـد  ................................ ایجاد

موافقت می .................................... روستاي ...................................... بخش ................................ در شهرستان  واقع ) مترمربع................................. (
  . شود

واهی به عنـوان موافقـت اولیـه هیچگونـه     صدور پروانه تاسیس منوط به ارائه اسناد و مدارك مثبته مورد نیاز و طی مراحل قانونی مربوطه بوده، و این گ: توضیح 
  .تعهدي براي صادرکننده ایجاد نمی کند

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي
  ................ و منابع طبیعی استان

 

  : ................شماره 
 ..: ...............تاریخ 

  .می باشدشش ماه مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ صدور حداکثر : توضیح
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  :تعهدات متقاضی
گلخانه متقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام  - 

  .ایجاد نماید
ه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحویل می گردد و متقاضی حق هیچگونه دخل و طرح و نقش: 1تبصره - 

  .تصرف در طرح نقشه ایی که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
  .کی براي دستگاه صادرکننده نداردمتقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در تامین اعتبارات و تسهیالت بان - 
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در بازاریابی و فروش محصول براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
ر، آغاز متقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظ - 

  .نماید
یتهاي گلخانه اي استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به گلخانه در موارد غیرمرتبط با فعالیت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً براي فعال - 

  .مجاز می باشد
   .فقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشدحق انتفاع از مزایاي قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موا - 
  .خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاري می باشد - 
د شرایط درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واج 50در صورت واگذاري یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل  - 

  . گردد الذکر به ادارات و سازمانهاي ذیربط اعالم می بودن خریدار، پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق
ی کشاورزي استان مراجعه برداري به سازمان نظام مهندس دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت گلخانه و تأسیسات و قبل از بهره - 

  . برداري اعالم نمایند و مراتب را جهت صدور پروانه بهره
  .برداري براي یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر اقدام کنند داران نباید با دریافت پروانه بهره گلخانه - 
  .اي خود اقدام نمایند خانههاي گل متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدي و سازه - 
 .بمنظور ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است، درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد - 
ها با متقاضی  ورالعمل ابطال پروانهدر غیر اینصورت برابر دست. گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید متقاضی متعهد می - 

  .رفتار می گردد
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 »پروانه تاسیس واحد تولیدي گلخانه اي«

بنام شرکت ......................... مورخ .................... ت اصولی شماره به دارنده موافق........................ مورخ ..............................  براساس درخواست شماره 
اجازه داده می شود نسبت به ایجاد .... ...............................مورخ ...................................... به شماره ثبت ........................................................................................... 

 تولید با حجم     سایر محصوالت  توت فرنگی  سبزي و صیفی    تولید گل وگیاه برايمترمربع ...  ...................در زمینی به مساحت گلخانه دائم 
روستا .................................... بخش ...................................... شهرستان ...................... ......................استان درشاخه /تن................................. سالیانه 

متر مربع و تاسیسات مورد نیاز ............... از تولیدي با فضاي باصلی .................................. فرعی از .................................... پالك ثبتی .................................. 
  :شامل

  دفتر کار
  )مترمربع(

نگهبانی و اطاق 
  )مترمربع(کارگري 

  انباري 
 )مترمربع(

تاسیسات گرمایشی و 
سرمایشی و مخازن سوخت و 

 )مترمربع(تغذیه 

سردخانه، اطاق سورت و 
  )مترمربع(بسته بندي 

 )براساس نوع محصول(

  ره آباستخر ذخی
 )مترمکعب(

            
  .اقدام نماید

  
  

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي .  فعالیت نماید
  ................ و منابع طبیعی استان

 

  :توضیحات 
  .مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور حداکثر یک سال می باشد -
 .این پروانه غیر قابل انتقال می باشد -
 ).به شرط اخذ مجوزهاي مربوطه(نمی شود  احداث گلخانه و ابنیه آن تغییر کاربري اراضی محسوب -
 . اجراي تعهدات متفاضی به شرح ظهر پروانه الزامی می باشد -

 

 
 

 محل الصاق عكس
  ............: .............کد پروانه

  : ..................شماره پروانه 
 : ...................تاریخ صدور 
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  :تعهدات متقاضی
  .گلخانه ایجاد نمایدمتقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام  - 
طرح  طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحویل می گردد و متقاضی حق هیچگونه دخل و تصرف در: 1تبصره - 

  .نقشه ایی که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
  .بارات و تسهیالت بانکی براي دستگاه صادرکننده نداردمتقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در تامین اعت - 
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در بازاریابی و فروش محصول براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .روع عملیات توسط ناظر، آغاز نمایدمتقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم ش - 
  .یتهاي گلخانه اي مجاز می باشداستفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به گلخانه در موارد غیرمرتبط با فعالیت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً براي فعال - 
   .ال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشدحق انتفاع از مزایاي قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتق - 
  .خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاري می باشد - 
لخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار، درصد عملیات اجرایی ساخت گ 50در صورت واگذاري یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل  - 

  . گردد الذکر به ادارات و سازمانهاي ذیربط اعالم می پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق
ه سازمان نظام مهندسی کشاورزي استان مراجعه و مراتب را برداري ب دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت گلخانه و تأسیسات و قبل از بهره - 

  . برداري اعالم نمایند جهت صدور پروانه بهره
  .برداري براي یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر اقدام کنند داران نباید با دریافت پروانه بهره گلخانه - 
  .اي خود اقدام نمایند هاي گلخانه ولیدي و سازهمتقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت ت - 
 .بمنظور ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است، درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد - 
  .ها با متقاضی رفتار می گردد ر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانهدر غی. گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید متقاضی متعهد می - 
حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه اي متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده .... ) تاسیس، بهره برداري و (در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت گلخانه اي  - 

  .ر صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنندقانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند د
  
  

 امضاء متقاضی                                                                                                                                         
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  :اضیتعهدات متق
را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام  سالن پورش قارچ خوراکیمتقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به  - 

  .گلخانه ایجاد نماید
می گردد و متقاضی حق هیچگونه دخل و تصرف در طرح  طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحویل: 1تبصره - 

  .نقشه ایی که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .ي در بازاریابی و فروش محصول براي دستگاه صادرکننده نداردمتقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهد - 
  .ر، آغاز نمایدمتقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظ - 
پرورش قارچ خوراکی در موارد غیرمرتبط با فعالیت پرورش قارچ خوراکی ممنوع بوده و صرفاً براي  استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به واحد - 

  .فعالیتهاي پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد
   .حق انتفاع از مزایاي قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد - 
  .خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاري می باشد - 
درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار،  50در صورت واگذاري یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل  - 

  . گردد الذکر به ادارات و سازمانهاي ذیربط اعالم می اطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوقپروانه فوق الذکر ب
برداري به سازمان نظام مهندسی کشاورزي استان  و تأسیسات و قبل از بهره سالن پرورش قارچ خوراکیدارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت  - 

  . برداري اعالم نمایند و مراتب را جهت صدور پروانه بهرهمراجعه 
  .برداري براي یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر اقدام کنند نباید با دریافت پروانه بهره پرورش دهندگان قارچ خوراکی - 
  .خود اقدام نمایند واحد تولیديهاي  متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدي و سازه - 
 .بمنظور ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است، درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد - 
  .ها با متقاضی رفتار می گردد ابطال پروانهدر غیر اینصورت برابر دستورالعمل . گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید متقاضی متعهد می - 
متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا  تولیديحقوق متعارف ناشی از واحد .... ) تاسیس، بهره برداري و ( پرورش قارچ خوراکیدر صورت فوت صاحب پروانه فعالیت  - 

  .می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط
  

 امضاء متقاضی                                                                                                                                         
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  :متقاضی تعهدات
  .نماید ایجاد گلخانه نظام در موجود هاي دستورالعمل با مطابق و مصوب ونقشه طرح طبق را گلخانه به مربوطه ابنیه و ساختمان و تأسیسات شود می متعهد متقاضی - 
 طرح در تصرف و دخل نهچگویه حقی متقاض و گرددی م لیتحو مانکار،یپ عنداللزوم وی متقاض به پروژه مشاور و سازه مهندس توسط مصوب نقشه و طرح: 1تبصره - 

  .ندارد را است دهیرس مشاور و سازه مهندس دییتا به کهیی ا نقشه
  .ندارد صادرکننده دستگاه براي بانکی تسهیالت و اعتبارات تامین در تعهدي پروانه صدور که دارد کامل آگاهی متقاضی - 
  .ندارد صادرکننده دستگاه براي لمحصو فروش و بازاریابی در تعهدي پروانه صدور که دارد کامل آگاهی متقاضی - 
  .دینما آغاز ناظر، توسط اتیعمل شروع فرم لیتکم و دییتا د،یبازد از پس و ناظر مهندس اطالع وی هماهنگ با را خود پروژه اتیعمل گرددی م متعهدی متقاض - 
  .باشد می مجاز اي گلخانه فعالیتهاي براي صرفاً و بوده ممنوع گلخانه الیتفع با غیرمرتبط موارد در گلخانه به مربوط تجهیزات و تأسیسات ساختمانها، ن،یزم از استفاده - 
   .باشدی م بالمانع پروانه کننده صادر موافقت با انتفاع حق انتقال و باشدی م آن دارنده به متعلق پروانهی قانوني ایمزا از انتفاع حق - 
  .باشد می واگذاري ضوابط و شرایط عایتر به منوط دولت توسط شده واگذار دولتی و ملی اراضی فروش و خرید - 
 خریدار، بودن شرایط واجد صورت در و گلخانه ساخت اجرایی عملیات درصد 50 حداقل پیشرفت از قبل تاسیس، پروانه در مندرج اراضی فروش یا واگذاري صورت در - 

  . گرددمی اعالم ذیربط سازمانهاي و ادارات به رالذکفوق پروانه از ناشی امتیازات کلیه لغو جهت مراتب و شده باطل الذکر فوق پروانه
 را مراتب و مراجعه استاني کشاورزی مهندس نظام سازمان به برداريبهره از قبل و تأسیسات و گلخانه ساخت عملیات اتمام محض به باید تأسیس پروانه دارندگان - 

  . نمایند اعالم برداريبهره پروانه صدور جهت
  .کنند اقدام دیگر محصوالت و گیاهان انواع کشت به نسبت خاصی محصول گروه یک براي برداريبهره پروانه ریافتد با نباید دارانگلخانه - 
  .نمایند اقدام خود ايگلخانه هايسازه و تولیدي محصوالت بیمه به نسبت باید متقاضیان - 
 .شد خواهد برخورد نیمتخلف با ضوابط برابر صورت نیا ریدرغ است،ی الزام مراحل تمام دری فن مسئول د،حضوریتولي رو بهره ارتقاء بمنظور - 
  .گرددی م رفتاری متقاض با ها پروانه ابطال دستورالعمل برابر نصورتیا ریغ در. دینما تیفعالي بردار بهره پروانه در شده دیق طیشراي راستا در گرددمی متعهد متقاضی - 
 نماینده یا وراث چنانچه و است وراث به متعلق اي گلخانه واحد از ناشی متعارف حقوق.... )  و برداري رهبه تاسیس،( اي گلخانه فعالیت پروانه صاحب فوت صورت در - 

  .کنند اقدام گلخانه نظام مقررات رعایت با ها پروانه اصالح به نسبت توانند می شرایط بودن دارا صورت در باشند فعالیت ادامه به مایل آنها قانونی
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 »گلخانه اي پروانه بهره برداري واحد تولیدي «

ا توجـه بـه پروانـه تاسـیس      ............................. مورخ ................................ به شماره ثبت ........................................................ به موجب این پروانه به  شرکت   ـب
مترمربع گلخانه دائـم بـا سـطح زیـر     .............................. اجازه داده می شود که در زمینی به مساحت  ......................  ..........مورخه ................................ شماره
  :مل و تاسیسات مورد نیاز شا تن ..............مترمربع با حجم تولیدي ساالنه .............. مترمربع و فضاي باز تولیدي ............... کشت 

  

  دفتر کار
  )مترمربع(

نگهبانی و اطاق 
  )مترمربع(کارگري 

  انباري 
 )مترمربع(

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی 
و مخازن سوخت و تغذیه 

 )مترمربع(

سردخانه، اطاق سورت و 
  )مترمربع(بسته بندي 

 )براساس نوع محصول(

  استخر ذخیره آب
 )مترمکعب(

            
  

............................... فرعـی از  ................................ پـالك ثبتـی   .. ÷..............................روستا .................................... بخش .................. ....................درشهرستان 
  .  اصلی فعالیت نماید

  
  سازمان نظام مهندسی کشاورزي

  ................ و منابع طبیعی استان
 

  : .........................کد پروانه
  : ..................شماره پروانه 
 : ...................تاریخ صدور 

  :توجه 

  .تبار این پروانه از تاریخ صدور دو سال می باشدمدت اع -
  .اجراي تعهدات متقاضی به شرح ظهر پروانه الزامی می باشد -
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  » پروانه بهره برداري واحد تولیدي قارچ هاي خوراکی«
 
تـاریخ  .......................... صـادره از  ............................. شماره شناسـنامه  ......... ......................فرزند ...................................... خانم / آقاي به موجب این پروانه به  

اجازه داده می شـود کـه در   ..........  ......................مورخه ................................ با توجه به پروانه تاسیس شماره .................................کد ملی ...................... تولد 
تن و تاسیسـات  .................  مترمربع و تولید سالیانه ................ مترمربع واحد پرورش قارچ با سالنهاي تولید به مساحت............................. زمینی به مساحت  
   :مورد نیاز شامل

  
 مشخصات سالن هاي پرورش قارچ

و اطاق  نگهبانی
کارگري 

  )مترمربع(

  انباري 
  )مترمربع(

اطاق ) اولیه و ثانویه(سردخانه 
  )مترمربع(سورت و بسته بندي 

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی 
 تعداد سالن ها  )مترمربع(و مخازن سوخت 

مساحت هر 
سالن 

 )مترمربع(

مساحت کل 
 )مترمربع(

قفسه بندي 
 )مترمربع(

         

  
................................ فرعـی از  ................................ پـالك ثبتـی   ................................ روستا .................................... بخش .................................. ....درشهرستان 

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي  .  اصلی فعالیت نماید
  ................ و منابع طبیعی استان

 

  .: ........................کد پروانه
  : ..................شماره پروانه 
 : ...................تاریخ صدور 

  :توجه 

  .انه از تاریخ صدور دو سال می باشدمدت اعتبار این پرو -
  .توضیح اینکه اجراي تعهدات متقاضی به شرح ظهر پروانه الزامی می باشد -
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  :تعهدات متقاضی
را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام گلخانه  سالن پورش قارچ خوراکیمتقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به  - 

  .مایدایجاد ن
طرح نقشه ایی  طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحویل می گردد و متقاضی حق هیچگونه دخل و تصرف در: 1تبصره - 

  .که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
  .اعتبارات و تسهیالت بانکی براي دستگاه صادرکننده ندارد متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در تامین - 
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در بازاریابی و فروش محصول براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .رم شروع عملیات توسط ناظر، آغاز نمایدمتقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل ف - 
منوع بوده و صرفاً براي فعالیتهاي استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به واحد پرورش قارچ خوراکی در موارد غیرمرتبط با فعالیت پرورش قارچ خوراکی م - 

  .پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد
   .روانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشدحق انتفاع از مزایاي قانونی پ - 
  .خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاري می باشد - 
درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار، پروانه فوق  50شرفت حداقل در صورت واگذاري یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پی - 

  . گردد الذکر به ادارات و سازمانهاي ذیربط اعالم می الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق
برداري به سازمان نظام مهندسی کشاورزي استان مراجعه و  و تأسیسات و قبل از بهره سالن پرورش قارچ خوراکیدارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت  - 

  . برداري اعالم نمایند مراتب را جهت صدور پروانه بهره
  .اهان و محصوالت دیگر اقدام کنندبرداري براي یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گی نباید با دریافت پروانه بهره پرورش دهندگان قارچ خوراکی - 
  .خود اقدام نمایند واحد تولیديهاي  متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدي و سازه - 
 .بمنظور ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است، درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد - 
  .ها با متقاضی رفتار می گردد در غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه. گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید متقاضی متعهد می - 
وراث است و چنانچه وراث یا نماینده  متعلق به تولیديحقوق متعارف ناشی از واحد .... ) تاسیس، بهره برداري و ( پرورش قارچ خوراکیدر صورت فوت صاحب پروانه فعالیت  - 

  .اقدام کنندقانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه 
  

 امضاء متقاضی                                                                                                                                         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

  :تعهدات متقاضی
ا طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام ر سالن پورش قارچ خوراکیمتقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به  - 

  .گلخانه ایجاد نماید
طرح  طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحویل می گردد و متقاضی حق هیچگونه دخل و تصرف در: 1تبصره - 

  .ور رسیده است را نداردنقشه ایی که به تایید مهندس سازه و مشا
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در بازاریابی و فروش محصول براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظر، آغاز نماید متقاضی متعهد می گردد عملیات - 
براي منوع بوده و صرفاً استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به واحد پرورش قارچ خوراکی در موارد غیرمرتبط با فعالیت پرورش قارچ خوراکی م - 

  .فعالیتهاي پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد
   .حق انتفاع از مزایاي قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد - 
  .اري می باشدخرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذ - 
درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار،  50در صورت واگذاري یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل  - 

  . گردد ذیربط اعالم می الذکر به ادارات و سازمانهاي پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق
برداري به سازمان نظام مهندسی کشاورزي استان  و تأسیسات و قبل از بهره سالن پرورش قارچ خوراکیدارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت  - 

  . برداري اعالم نمایند مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره
  .برداري براي یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر اقدام کنند د با دریافت پروانه بهرهنبای پرورش دهندگان قارچ خوراکی - 
  .خود اقدام نمایند واحد تولیديهاي  متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدي و سازه - 
 .ست، درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شدبمنظور ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی ا - 
  .ها با متقاضی رفتار می گردد در غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه. گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید متقاضی متعهد می - 
متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا  تولیديحقوق متعارف ناشی از واحد .... ) تاسیس، بهره برداري و ( وراکیپرورش قارچ خدر صورت فوت صاحب پروانه فعالیت  - 

  .گلخانه اقدام کنند نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام
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  »اي واحد تولید گلخانه مجوز توسعه«
 
  .....................................................واحد تولیدي   

خانم / آقاي به موجب این مجوز به ........................... متقاضی ............................ مورخ ...............................  براساس درخواست شماره 
کد ملی ...................... متولد ....................... صادره از ................... ...شماره شناسنامه ........................ فرزند ............................... 
انه به در گلخ................................  مورخ................................ اجازه داده می شود که با توجه به پروانه بهره برداري شماره................................. 

  :مترمربع  سطح زیر کشت و تاسیسات مورد نیاز شامل.............................. مساحت
  

  دفتر کار
  )مترمربع(

نگهبانی و اطاق 
  )مترمربع(کارگري 

  انباري 
 )مترمربع(

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی 
و مخازن سوخت و تغذیه 

 )مترمربع(

سردخانه، اطاق سورت و 
  )مترمربع(بسته بندي 

 )براساس نوع محصول(

  استخر ذخیره آب
 )مترمکعب(

            
  

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي  .  اقدام به توسعه نماید
  ................ و منابع طبیعی استان

 

  : .........................کد پروانه
  : ..................شماره پروانه 
 : ...................تاریخ صدور 
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  :تعهدات متقاضی
  .خانه ایجاد نمایدقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام گلمت - 
یچگونه دخل و تصرف در طرح طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحویل می گردد و متقاضی حق ه: 1تبصره - 

  .نقشه ایی که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .محصول براي دستگاه صادرکننده نداردمتقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در بازاریابی و فروش  - 
  .ر، آغاز نمایدمتقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظ - 
وراکی در موارد غیرمرتبط با فعالیت گلخانه و پرورش قارچ خوراکی ممنوع استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خ - 

  .بوده و صرفاً براي فعالیتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد
   .ی باشدحق انتفاع از مزایاي قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع م - 
  .خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاري می باشد - 
درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار،  50در صورت واگذاري یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل  - 

  . گردد الذکر به ادارات و سازمانهاي ذیربط اعالم می الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق پروانه فوق
را برداري به سازمان نظام مهندسی کشاورزي استان مراجعه و مراتب  دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت گلخانه و تأسیسات و قبل از بهره - 

  . برداري اعالم نمایند جهت صدور پروانه بهره
  .برداري براي یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر اقدام کنند داران نباید با دریافت پروانه بهره گلخانه - 
  .اي خود اقدام نمایند هاي گلخانه متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدي و سازه - 
 .ر ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است، درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شدبمنظو - 
  .ضی رفتار می گرددها با متقا در غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه. گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید متقاضی متعهد می - 
حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه اي متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده .... ) تاسیس، بهره برداري و (در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت گلخانه اي  -

  .انه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنندقانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پرو
 امضاء متقاضی                                                                                                                                         
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  :تعهدات متقاضی
  .لخانه ایجاد نمایدتقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام گم - 
هیچگونه دخل و تصرف در طرح طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحویل می گردد و متقاضی حق : 1تبصره - 

  .نقشه ایی که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .محصول براي دستگاه صادرکننده ندارد متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در بازاریابی و فروش - 
  .ر، آغاز نمایدمتقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظ - 
خوراکی در موارد غیرمرتبط با فعالیت گلخانه و پرورش قارچ خوراکی ممنوع استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ  - 

  .بوده و صرفاً براي فعالیتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد
   .می باشدحق انتفاع از مزایاي قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع  - 
  .خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاري می باشد - 
درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار،  50در صورت واگذاري یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل  - 

  . گردد الذکر به ادارات و سازمانهاي ذیربط اعالم می ق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوقپروانه فو
را  برداري به سازمان نظام مهندسی کشاورزي استان مراجعه و مراتب دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت گلخانه و تأسیسات و قبل از بهره - 

  . برداري اعالم نمایند جهت صدور پروانه بهره
  .برداري براي یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر اقدام کنند داران نباید با دریافت پروانه بهره گلخانه - 
  .اي خود اقدام نمایند هاي گلخانه متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدي و سازه - 
 .ور ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است، درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شدبمنظ - 
  .اضی رفتار می گرددها با متق در غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه. گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید متقاضی متعهد می - 
حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه اي متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده .... ) تاسیس، بهره برداري و (در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت گلخانه اي  - 

  .وانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنندقانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پر
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  »واحد پرورش قارچ خوراکی مجوز توسعه«
 
  .....................................................واحد تولیدي   

خانم / آقاي به موجب این مجوز به ........................... متقاضی ............................ مورخ ...............................  براساس درخواست شماره 
کد ملی ...................... متولد ....................... صادره از ...................... شماره شناسنامه ........................ فرزند ........ .......................

سالن پرورش در ................................  مورخ............. ...................اجازه داده می شود که با توجه به پروانه بهره برداري شماره................................. 
  :مترمربع  سطح زیر کشت و تاسیسات مورد نیاز شامل.............................. به مساحت قارچ خوراکی

  
 مشخصات سالن هاي پرورش قارچ

نگهبانی و اطاق 
کارگري 

  )مترمربع(

  انباري 
  )مترمربع(

اطاق ) و ثانویه اولیه(سردخانه 
  )مترمربع(سورت و بسته بندي 

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی 
 تعداد سالن ها  )مترمربع(و مخازن سوخت 

مساحت هر 
سالن 

 )مترمربع(

مساحت کل 
 )مترمربع(

قفسه بندي 
 )مترمربع(

         

  
  .  اقدام به توسعه نماید

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي
  ................ و منابع طبیعی استان

 

  : .........................نهکد پروا
  : ..................شماره پروانه 
 : ...................تاریخ صدور 

 
 

 محل الصاق عكس
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  :تعهدات متقاضی
  .لخانه ایجاد نمایدگمتقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام  - 
طرح  طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحویل می گردد و متقاضی حق هیچگونه دخل و تصرف در: 1تبصره - 

  .نقشه ایی که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
  .عهدي در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی براي دستگاه صادرکننده نداردمتقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه ت - 
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در بازاریابی و فروش محصول براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .یید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظر، آغاز نمایدمتقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تا - 
رورش قارچ خوراکی ممنوع استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراکی در موارد غیرمرتبط با فعالیت گلخانه و پ - 

  .مجاز می باشد بوده و صرفاً براي فعالیتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراکی
   .حق انتفاع از مزایاي قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد - 
  .خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاري می باشد - 
درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار،  50فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل در صورت واگذاري یا  - 

  . گردد الذکر به ادارات و سازمانهاي ذیربط اعالم می پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق
برداري به سازمان نظام مهندسی کشاورزي استان مراجعه و مراتب را  پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت گلخانه و تأسیسات و قبل از بهرهدارندگان  - 

  . برداري اعالم نمایند جهت صدور پروانه بهره
  .ه کشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر اقدام کنندبرداري براي یک گروه محصولی خاص نسبت ب داران نباید با دریافت پروانه بهره گلخانه - 
  .اي خود اقدام نمایند هاي گلخانه متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدي و سازه - 
 .بمنظور ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است، درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد - 
  .ها با متقاضی رفتار می گردد در غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه. گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید ضی متعهد میمتقا - 
تعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه اي م.... ) تاسیس، بهره برداري و (در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت گلخانه اي  - 

  .اقدام کنندقانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه 
  
  

 امضاء متقاضی                                                                                                                                         
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 »مجوز بهسازي و نوسازي«
 
  .....................................................واحد تولیدي   

  
فرزند ............................... خانم / آقاي به موجب این مجوز به  ...........................متقاضی ............................ مورخ ...............................  براساس درخواست شماره 

اجازه داده می شود که با توجه به ................................. کد ملی ...................... متولد ....................... صادره از ...................... اسنامه شماره شن........................ 
اقدام  واحد متر مربع نسبت به بهسازي و نوسازي.................... در گلخانه به مساحت ..  ..............................مورخ................................ پروانه بهره برداري شماره

  .نماید
  

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي
  ................ و منابع طبیعی استان

 

  : .........................کد پروانه
  : ..................شماره پروانه 
 : ...................تاریخ صدور 

 
 

 محل الصاق عكس
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 »مجوز بهسازي و نوسازي«
 
  .....................................................واحد تولیدي   

  
ن مجوز به شرکت به موجب ای ...........................متقاضی ............................ مورخ ...............................  براساس درخواست شماره 

اجازه داده می شود که با توجه به پروانه بهره  .........................................مورخ .......................................... به شماره ثبت  ...........................................................
  .اقدام نماید واحد متر مربع نسبت به بهسازي و نوسازي.................... در گلخانه به مساحت ................................  مورخ.......... ......................برداري شماره

  

  مهندسی کشاورزي سازمان نظام
  ................ و منابع طبیعی استان

 

  : .........................کد پروانه
  : ..................شماره پروانه 
 ...............: ....تاریخ صدور 

 
 

 محل الصاق عكس
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  »مجوز تغییر کشت«
 
  .....................................................واحد تولیدي   

  
ه موجـب    و منطبق با سیاست هاي وزارت جهاد........................... متقاضی ............................ مورخ ...............................  براساس درخواست شماره  کشاورزي  ـب

صــادره از ................................ شــماره شناســنامه ........................................ فرزنــد .................................................................... خــانم / ایــن مجــوز بــه آقــاي 
ــد مت......................................  ــماره    ...................... ول ــرداري ش ــره ب ــه به ــه پروان ــه ب ــا توج ــه ب ــی شــود ک ــازه داده م ــی اج ــد مل .................................. ک

  .  کشت نماید....................................... .........................مترمربع محصول................................. در گلخانه به مساحت...................................  مورخ

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي
  ................و منابع طبیعی استان 

 

  : .........................کد پروانه
  : ..................شماره پروانه 
 : ...................تاریخ صدور 

 
 
 عكس محل الصاق
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  :تعهدات متقاضی
  .گلخانه ایجاد نمایدمتقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام  - 
ل می گردد و متقاضی حق هیچگونه دخل و تصرف در طرح طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحوی: 1تبصره - 

  .نقشه ایی که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .دي در بازاریابی و فروش محصول براي دستگاه صادرکننده نداردمتقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعه - 
  .ر، آغاز نمایدمتقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظ - 
انه و واحد پرورش قارچ خوراکی در موارد غیرمرتبط با فعالیت گلخانه و پرورش قارچ خوراکی ممنوع استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به گلخ - 

  .بوده و صرفاً براي فعالیتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد
   .کننده پروانه بالمانع می باشد حق انتفاع از مزایاي قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر - 
  .خرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاري می باشد - 
بودن خریدار، درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط  50در صورت واگذاري یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل  - 

  . گردد الذکر به ادارات و سازمانهاي ذیربط اعالم می پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق
ي استان مراجعه و مراتب را برداري به سازمان نظام مهندسی کشاورز دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت گلخانه و تأسیسات و قبل از بهره - 

  . برداري اعالم نمایند جهت صدور پروانه بهره
  .برداري براي یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر اقدام کنند داران نباید با دریافت پروانه بهره گلخانه - 
  .خود اقدام نماینداي  هاي گلخانه متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدي و سازه - 
 .بمنظور ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است، درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد - 
  .ابطال پروانهها با متقاضی رفتار می گردددر غیر اینصورت برابر دستورالعمل . گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید متقاضی متعهد می - 
حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه اي متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده .... ) تاسیس، بهره برداري و (در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت گلخانه اي  -

  .انند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنندقانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط می تو
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  »مجوز تغییر کشت«
 
  .....................................................واحد تولیدي   

  
ورزي  بـه موجـب   و منطبق با سیاست هاي وزارت جهاد کشا........................... متقاضی ............................ مورخ ...............................  براساس درخواست شماره 

................................................... مـورخ  .............................................. به شماره ثبـت  ....................................................................................... این مجوز به شرکت 
ه مسـاحت   ...................................  مـورخ .................................. با توجه به پروانه بهره برداري شـماره  اجازه داده می شود که ه ـب ................................. در گلخاـن

  .  کشت نماید................................................................ مترمربع محصول

  سازمان نظام مهندسی کشاورزي
  ................بیعی استان و منابع ط

 

  : .........................کد پروانه
  : ..................شماره پروانه 
 : ...................تاریخ صدور 
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  :تعهدات متقاضی
  .ورالعمل هاي موجود در نظام گلخانه ایجاد نمایدمتقاضی متعهد می شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به گلخانه را طبق طرح ونقشه مصوب و مطابق با دست - 
طرح  طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضی و عنداللزوم پیمانکار، تحویل می گردد و متقاضی حق هیچگونه دخل و تصرف در: 1تبصره - 

  .نقشه ایی که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
  .کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی براي دستگاه صادرکننده ندارد متقاضی آگاهی - 
  .متقاضی آگاهی کامل دارد که صدور پروانه تعهدي در بازاریابی و فروش محصول براي دستگاه صادرکننده ندارد - 
  .ندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظر، آغاز نمایدمتقاضی متعهد می گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مه - 
رورش قارچ خوراکی ممنوع استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراکی در موارد غیرمرتبط با فعالیت گلخانه و پ - 

  .خانه اي و پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشدبوده و صرفاً براي فعالیتهاي گل
   .حق انتفاع از مزایاي قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد - 
  .ی باشدخرید و فروش اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاري م - 
درصد عملیات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار،  50در صورت واگذاري یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل  - 

  . گردد ط اعالم میالذکر به ادارات و سازمانهاي ذیرب پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشی از پروانه فوق
برداري به سازمان نظام مهندسی کشاورزي استان مراجعه و مراتب را  دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت گلخانه و تأسیسات و قبل از بهره - 

  . برداري اعالم نمایند جهت صدور پروانه بهره
  .ي یک گروه محصولی خاص نسبت به کشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر اقدام کنندبرداري برا داران نباید با دریافت پروانه بهره گلخانه - 
  .اي خود اقدام نمایند هاي گلخانه متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدي و سازه - 
 .خلفین برخورد خواهد شدبمنظور ارتقاء بهره روي تولید،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است، درغیر این صورت برابر ضوابط با مت - 
  .در غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانهها با متقاضی رفتار می گردد. گردد در راستاي شرایط قید شده در پروانه بهره برداري فعالیت نماید متقاضی متعهد می - 
ف ناشی از واحد گلخانه اي متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده حقوق متعار.... ) تاسیس، بهره برداري و (در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت گلخانه اي  - 

  .اقدام کنندقانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه 
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