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ثبت در خواست توسط متقاضی

:مدارک مورد نیاز

نقشه جانمایی-1
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نقشه محل اجرای طرح-3

:مسئول انجام

دبیر نظام دامپزشکی استان

اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

:مدارک مورد نیاز

فرم کارشناسی نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناسی-2

فرم پیشرفت فیزیکی-3

:مسئول انجام

کارشناس بهداشتی بازدید از اماکن دامی شهرستان

اظهار نظر نهایی سازمان نظام دامپزشکی استان

:مسئول انجام

دبیر نظام دامپزشکی استان-1

صدور پرونده بهداشتی تاسیس

:مسئول انجام

کارشناس صدور مجوز سازمان نظام دامپزشکی استان



 

تمدید پرونده بهره برداری واحدهای
شوردامپروری صنعتی و بهداشتی ک

ثبت درخواست توسط متقاضی

فرم کارشناسی-1

فیش هزینه کارشناسی-2

مدیر صدور پروانه)

عدم ارجاع به سازمان دامپزشکی
...(  پروانه بهداشتی)

عقد قرار داد با مدیر فنی

تصویر بهینه نامه مسئولیت حرفه ای-1

حق بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی-2

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای-3

قرار داد با مسئول فنی-4

تعهد نامه حضوری مسئول فنی-5

کارت عضویت نظام مهندسی مسئول فنی-6

فنیگواهی ورتبه بندی و پروانه انتاقل مسئول-7

(مدیر صدور پروانه)

اظهار نهایی سازمان نظام مهندسی استان

کارشناس فنی امور دام و طیور و -1
شیالت

معاون برنامه ریزی و کار آفرین-2

رئیس سازمان نظام مهندسی-3

صدور پروانه بهره 
:برداری

کارشناس صدور پروانه 
سازمان

اظهار نظر اولیه نظام دامپزشکی
ارجتع به دامپزشکی-

معرفی به نظام دامپزشکی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی-1
استان

دبیر نظام دامپزشکی استان-2

ارجاع به کارشناس

پرداخت تعرفه کارشناسی
توسط متقاضی

اظهار نظر کارشناس نظام 
دامپزشکی

فرم کارشناسی نظام -1
دامپزشکی

فیش هزینه کارشناس-2

(کارشناس بازدید اماکن دامی)

اظهار نظر نمائی نظامی 
دامپزشکی

دبیر نظام دامپزشکی-1

رئیس سازمان نظام -2
دامپزشکی

صدور پروانه بهداشتی وبهره
برداری

کارشناس صدور مجوز سازمان 
دامپزشکی



 

 تمدید پروانه تأسیس واحد های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی کشور

 

 

ثبت در خواست توسط متقاضی
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:مدارک مورد نیاز

فرم کارشناسی نظام مهندسی-1

فیش هزینه کارشناس-2

(یزیکیبویژه پیشرفت ف)فرم پیشرفت فیزیکی 3

:مسئول انجام

مدیر صدور پروانه

ه پروانه بهداشتی معتبر عدم ارجاع ب
دامپزشکی

اظهار نظر نهایی سازمان نظام 
:مهندسی

کارشناس فنی امور دام ، طیور و -1
شیالت

یمعاونت برنامه ریزی و کار آفرین-2

رئیس سازمان-3

دور صدور پروانه تأسیس کارشناس ص
پروانه سازمان

ه پروانه بهداشتی نا معتبر ارجاع ب
دامپزشکی 

اظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی

معرفی به نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

دبیر نظام دامپزشکی استان

سط پرداخت تعرفه نظام دامپزشکی تو
متقاضی

اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

فرم کارشناسی نظام دامپزشکی-1

ق فرم نظام جغرافیایی جدید در صورت عدم مرطب-2
با نقاط ارسالی نظام مهندسی

فیش هزینه کارشناس-3

:مسئول انجام

کارشناس مهندسی بازدید از اماکن دامی شهرستان

اظهار نظر نهائی سازمان دامپزشکی 

دبیر نظام دامپزشکی-1

رئیس سازمان دامی

صدور پروانه بهداشتی تأسیس

کارشناس صدور پروانه نظام -1
دامپزشکی



 

 پروانه تأسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی صدور



 

 صدور پروانه بهره برداری دامپروری

ثبت در خواست توسط متقاضی

فرم درخواست توسط متقاضی-1

فیش هزینه کارشناس-2

فرم کارشناس نظام مهندسی-3

(مدیر)

پروانه بهداشتی معتبروعدم ارجاع به 
دامپزشکی 

اشهار نظر نمایندگان سازمان نظام 
مهندسی

کارشناس سازمان امور دام و طیور و -1
شیالت

معاون برنامه ریزی و کار آفرین-2

رئیس سازمان-3

صدور پروانه تأسیس

کارشناس صدور پروانه

ارجاع به دامپزشکی

اظهار نظر اولیه سازمان دامپزشکی

:معرفی به نظام دامپزشکی

رئیس سازمان-1

دبیر نظام-2

پرداخت تعرفه نظام دامپزشکی
توسط متقاضی

:اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

فرم کارشناس نظام دامپزشکی-1

بخش پذیری کارشناس-2

کارشناس بهداشتی بازدید از اماکن)
(دامی

اظهار نظر نظامی سازمان نظام دامپزشکی

دبیر نظام دامپزشکی-1

رئیس سازمان دامپزشکی-2

عدم تأثیر

صدور پروانه بهداشتی

(کارشناس صدور پروانه)

:تأسیس

اظهار نظر نمایدگان نظام مهندسی 
شهرستان

پاسخ منفی دامپزشک

(مدیر)



 

 صدور بهسازی و نوسازی دامپروری صنعتی ونیمه صنعتی کشور

ثبت درخواست توسط متقاضی

فیش هزینه کارشناس-1

فرم کارشناس نظام مهندسی-2

فرم درخواست متقاضی-3

(مدیر)

:عدم ارجاع

:اظهار نظر نهائی سازمان نظام مهندسی

کارشناس فنی-1

معاون برنامه ریزی-2

رئیس سازمان-3

صدور بهره برداری

کارشناس صدور پروانه

ارجاع به دامپزشکی

:اظهار نظر اولیه به سازمان دامپزشکی

:معرفی به نظام دامپزشکی

رئیس سازمان-1

دبیر نظام دامپزشکی-2

پرداخت تعرفه نظام توسط 
متقاضی

:اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

فرم کارشناس نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناس-2

(یکارشناس بهداشتی بازدید از اماکن دام)

:اظهار نظر نهائی سازمان دامپزشکی

دبیر نظام دامپزشکی-1

رئیس سازان دامپزشکی-2

:تأیید

صدور پروانه بهداشتی

کارناس صدور پروانه

عدم تأیید



 

 پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی ونیمه صنعتی کشور تمدید مجوز توسعه

:ثبت درخواست توسط متقاضی

فرم کارشناس-1

هزینه کارشناس-2

(مدیر صدور مجوز)

:برعدم ارجاع به دامپزشکی پروانه بهداشتی معت

:اشهار نظر نهائی سازمان نظام مهندسی استان

کارشناس فنی امور دام و صید وشیالت-1

نیمعاونت برنامه ریزی و توسعه ی کار آفری-2

رئیس سازمان -3

تهدیه مجوز وبهسازی و نوسازی کارشناس 
صدور و پروانه سازمان

:ارجاع دامپزشکی

:اظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی استان

(معرفی به نظام دامپزشکی)

رئیس سازمان دامپزشکی-1

دبیر نظام دامپزشکی-2

پرداخت تعرفه نظام دامپزشکی

(متقاضی)

:اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

فرم کارشناس نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناس-2

کارشناس بهداشت بازدید از اماکن دامی )
(شهرستان

اظهار نظر نهائیی سازمان نظام دامپزشکی 
:استان

دبیر نظام دامپزشکی استان-1

رئیس سازمان دامپزشکی استان-2

زی تهدیه پروانه بهداشتی عملیاتی و نوسا
کارشناس صدور مجوز



 

 تمدید موافقت اصولی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی کشور

:ثبت درخواست توسط متقاضی

فیش واریضی نظام مهندسی-1

فرم کارشناس نظام مهندسی-2

فرم کارشناس پیشرفت فیزیکی-3

(مدیر صدور پروانه)

عدم ارجاع بر نظام دامپزشکی پروانه 
بهداشت معتبر

:اظهار نظر نهائی سازمان نظام مهندسی

کارشناس فنی صدور مجوز دام و -1
طیور و شیالت

معاون برنامه ریزی و کارآفرینی -2
سازمان

رئیس سازمان نظام مهندسی-3

تهدیه پروانه توسعه

کارشناس صدور پروانه

:ارجاع به نظام دامپزشکی

:اظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی

معرفی به نظام دامپزشکی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-1

دبیر نظام دامپزشکی استان-2

پرداخت تعرفه نظام دامپزشکی توسط 
متقاضی

:اظهار نظر کارشناس نظر دامپزشکی

فرم کارشناس نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناس-2

ی کارشناس بهداشتی بازدید از اماکن دام)
شهرستان

اظهار نظر نمایندگی نظامی مهندسی 
شهرستان

پاسخ منفی نظام دامپزشکی استان

عدم تأیید

اظهار نظر نمایندگی نظام مهندسی 
شهرستان، پاسخ منفی نظام دامپزشکی

ارجاع به نظام دامپزشکی جهت بررسی 
جدیدEEMتقاطه 

تأیید

صدور پروانه بهداشتی 

(کارشناس صدور مجوز نظام دامپزشکی)



 

 انتقال پروانه تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی کشور

صدور موافقت اصولی

:مسئولیت انجام

کارشناس صدور پروانه سازمان مهندسی استان

اظهار نظر نهایی سازمان نظام مهندسی استان

:مسئول انجام

کارشناس فنی امور دام، طیور، شیالت-1

معاون برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان نظام -2
مهندسی استان

رئیس سازمان نظام مهندسی، کشاورزی استان-3

صدور موافقت اصولی بهداشتی

:مسئول انجام

کارشناس صدور مجوز سازمان نظام دامپزشکی استان

ثبت درخواست توسط متقاضی

:مدارک مورد نیاز

فرم کارشناسی بازدید-1

فیش واریزی کارشناسی-2

نوع زمین طرح، فرعی )پروانه تاسیس مجتمع مادر -3
(مجتمع

:مسئول انجام

مدیر

اظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی استان

:مدارک مورد نیاز

معرفی به نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

رئیس سازمان دامپزشکی استان-1

دبیر نظام دامپزشکی استان-2

اظهار نظر نمایندگی نظام مهندسی شهر ستان

:مدارک مورد نیاز

پاسخ منفی نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

مدیر

اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

:مدارک مورد نیاز

فرم کارشناسی نظام دامپزشکی-1

طبیق فرم نقاط جغرافیایی پیشنهادی جدید در صورت عدم ت-2
با نقاط ارسالی نظام مهندسی

:مسئول انجام

کارشناس بهداشتی بازدید از اماکن دامی شهرستان

اظهار نظر نهایی سازمان نظام دامپزشکی استان

:مسئول انجام

دبیر نظام دامپزشکی استان-1

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-2



 

 انتقال پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی کشور

صدور پروانه بهداشتی تأسیس

:مسئول انجام 

کارشناس صدور مجوز 
دامپزشکی

اظهار نظر نهایی سازمان دامپزشکی 
استان

:مسئول انجام

دبیر نظام دامپزشکی استان-1

رئیس سازمان دامپزشکی استان-2

اظهار نظر نهایی 

:مسئول انجام

کارشناس فنی امور دام-1

معاون برنامه ریزی-2

رئیس سازمان -3

اخذ استعالم های مورد نیاز

:مدارک مورد نیاز

:  طرح.. )استعالم امور اراضی نوع زمین و-1
صنایع ملی( استیجاری ملی

:مسئول انجام

مدیر

ناظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی استا

:مدارک مورد نیاز

معرفی بع نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-1

دبیر نظام دامپزشکی استان-2

اظهار نظر نظام مهندسی شهرستان 

مدارک مورد نیاز

پاسخ منفی نظام دامپزشک

:مسئول انجام

مدیر

اضیپرداخت تعرفه دامپزشکی توسط متق

:مسئول انجام

متقاضی

اظهار نظر شورای نظام دامپزشکی

:مدارک مورد نیاز

فرم کارشناس نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناسی-2

:مسئول انجام

کارشناس بهداشتی بازدید از اماکن دامی
شهرستان

ثبت درخواست متقاضی

مدارک زمین به نام انتقال گیرنده

فرم در خواست انتقال دهنده-1

فیش هزینه ناشناس-2

فرم کارشناس نظام مهندسی-3

فرم پیشرفت فیزیکی -4

صلح نامه انتقال امنیتی و تأسیسات-5

:مسئول انجام

مدیر

صدور پروانه تاسیس

:مسئول انجام 

کارشناس صدور پروانه سازمان نظام 
مهندسی استان



 

ثبت در خواست توسط متقاضی

:مدارک مورد نیاز

صلح نامه انتقال شیلی و تأسیسات-1

فیش هزینه های کارشناسی-2

فرم کارشناسی-3

فرم درخواست انتقال دهنده-4

مدارک زمین به نام انتقال گیرنده-5

:مسئول انجام

مدیر

اخذ استعالم های مورد 
نیاز

:مسئول انجام

مدیر

اظهار نظر نهایی سازمان نظام دامپزشکی
استان

:مسئول انجام

دبیر نظام دامپزشکی استان-1

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-2

اظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی 
استان

:مدارک مورد نیاز 

معرفی به نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-1

دبیر نظام دامپزشکی استان-2

پرداخت تعرفه نظام دامپزشکی
توسط متقاضی

:مسئول انجام

متقاضی

اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

:مدارک مورد نیاز

فرم کارشناسی نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناسی-2

:مسئول انجام

کارشناس بهداشتی بازدید از اماکن دامی 
شهرستان

عقد قرارداد مسئوالن

:مدارک مورد نیاز

ول گواهی رتبه بندی و پروانه اشتغال مسئ-1
فنی

قرار داد با مسئول فنی-2

تعهد نامه محضری مسئول فنی-3

کارت عضویت نظام مهندسی مسئول فنی-4

:مسئول انجام

مدیر

اظهار نظر نهائی سازمان نظام مهندسی استان

:مسئول انجام

طیور، شیالت،نظام-کاارشناس فنی امور-1
مهندسی استان

مسئول امور قراردادهای سازمان نظام -2
مهندسی استان

معاون برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان-3
نظام مهندسی استان

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی -4
استان

صدور پروانه بهره برداری

:مسئول انجام

کارشناس صدور پروانه سازمان 
نظام مهندسی استان

صدور پروانه بهداشتی

:مسئول انجام

کارشناس صدور مجوز سازمان 
نظام دامپزشکی استان



 

ثبت درخواست توسط متقاضی

:مدارک مورد نیاز

فیش هزینه کارشناسی-1

فرم در خواست متقاضی-2

فرم کارشناسی نظام مهندسی-3

:مسئول انجام

مدیر

اخذ استعالم های مورد نیاز

:مدارک مورد نیاز

استعالم بانک

:مسئول انجام

مدیر

اظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی استان

:مدارک مورد نیاز

معرفی به نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-1

دبیر نظام دامپزشکی استان-2

ی پرداخت تعرفه نظام دامپزشکی توسط متقاض

:مسئول انجام

متقاضی

اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

:مدارک مورد نیاز

فرک کارشناسی نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناسی-2

:مسئول انجام

کارشناس بهداشتی بازدید از اماکن دامی شهرستان

اظهار نظر نهایی سازمان نظام دامپزشکی استان

:مسئول انجام

دبیرنظام دامپزشکی استان-1

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-2

ابطال پروانه بهداشتی

:مسئول انجام

کارشناس صدور مجوز سازمان نظام دامپزشکی 
استان

فسخ قرار داد با مسئول فنی

:مدارک مورد نیاز

نامه فسخ قرار داد با مسئول فنی

:مسئول انجام

مدیر

اظهار نظر نهایی سازمان نظام مهندسی استان

:مسئول انجام

کارشناس فنی امور دام ، طیور، شیالت نظام مهندسی-1
استان

مسئول امور قرار دادهای سازمان نظام مهندسی استان-2

انمعاون برنامه ریزی و کارآفرینی نظام مهندسی است-3

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان-4

ابطال پروانه بهره برداری 

:مسئول انجام

کارشناسی صدور پروانه سازمان نظام مهندسی استان



 ابطال پروانه تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی کشور

 

ثبت درخواست توسط متقاضی

:مدارک مورد نیاز

فرم درخواست متقاضی-1

فیش هزینه کارشناسی-2

فرم کارشناسی نظام مهنسی-3

:مسئول انجام

مدیر

اخذ استعالم های مورد نیاز

:مدارک مورد نیاز

استعالم امور ارضی-1

استعالم بانک-2

:مسئول انجام

مدیر

اظهار نظر نهایی سازمان مهندسی استان

:مسئول انجام

کارشناس فنی امور دام، طیور، شیالت نظام -1
مهندسی استان

م معاون برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان نظا-2
مهندسی استان

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان-3

ابطال پروانه تاسیس

:مدارک مورد نیاز

نامه ابطال مجوز

:مسئول انجام

کارشناس صدور پروانه سازمان نظام 
مهندسی استان

اظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی 
استان

:مدارک مورد نیاز

معرفی به نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-1

دبیر نظام دامپزشکی استان-2

ان اظهار نظر نمایندگی نظام مهندسی شهرست

:مدارک مورد نیاز

پاسخ منفی نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

مدیر

پرداخت تعرفه نظام دامپزشکی توسط متقاضی

:مسئول انجام

متقاضی

اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

:مدارک مورد نیاز

فرم کارشناسی نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناسی-2

:مسئول انجام

انکارشناس بهداشتی بازدید از اماکن دامی شهرست

اظهار نظر نهایی سازمان نظام دامپزشکی استان

:مسئول انجام

دبیر نظام دامپزشکی استان-1

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-2

ابطال پروانه بهداشتی تاسیس

:مسئول انجام

کارشناس صدور مجوز سازمان نظام دامپزشکی 
استان



 صدور مجوز بهسازی و نوسازی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی کشور

 

 

ثبت در خواست توسط متقاضی

:مدارک مورد نیاز

فرم کارشناسی-1

فیش هزینه کاشناسی-2

:مسئول انجام

مدیر

اظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی 
استان

:مدارک مورد نیاز

معرفی به نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

رئیس سازمان دامپزشکی استان-1

دبیر نظام دامپزشکی-2

اظهار نظر نهایی سازمان نظام مهندسی استان

:مسئول انجام

کارشناس فنی امور دام، طیور، شیالت نظام مهندسی استان-1

معاون برنامه ریزی کار آفرینی سازمان مهندسی استان-2

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان-3

صدور مجوز بهسازی و نوسازی

:مسئول انجام 

ی کارشناس صدور پروانه سازمان نظام مهندس
استان

صدور پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی

:مسئول انجام 

کارشناس صدور مجوز سازمان نظام 
دامپزشکی استان

اظهار نظر نهایی سازمان نظام دامپزشکی 
استان

:مسئول انجام

دبیر نظام دامپزشکی استان1

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-2

اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی

:مدارک مورد نیاز

فرک کارشناس نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناسی-2

:مسئول انجام

کارشناس بهداشتی بازدید از اماکن دامی 
شهرستان

قاضی پرداخت تعرفه نظام دامپزشکی توسط مت

:مسئول انجام

متقاضی



 صدور مجوز توسعه پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی کشور

 

ثبت درخواست توسط متقاضی

:مدارک مورد نیاز

نقشه محل فعالیت در صورت افزایش زمین-1

مدارک زمین در صورت افزایش زمین-2

در صورت افزایش نیزان.... مدرک -3

فیش واریزی نظام مهندسی-4

فرم کارشناسی نظام مهندسی -5

فرعی مجتمع: طرح(نوع زمین ....)پروانه تاسیس مجتمه -6

:مسئول انجام

مدیر

اخذ استعالم های مورد نیاز

:مدارک مورد نیاز

(پرورش ماهی در قفس/ شیالت و آبزیان/ ونه نوع زمین طرح فرعی مجتمع ها و نه نوع فعالیت تولیدات  دامی، طیور و شیالت ) استعالم برق-1

(در قفسپرورش ماهی/شیالت و آبزیان / و نه نوع زمین  طرح فرعی مجتمع ها و نه نوع فعالیت تولیدات دامی، طیور و شیالت)استعالم میراث فرهنگی و گردشگری -2

(در قفسپرورش ماهی/ شیالت و آبزیان /ونه نوع زمین طرح فرعی مجتمع ها و نه نوع فعالیت تولیدات دامی، طیور و شیالت ) استعالم سازمان حفاظت از محیط زیست-3

(پرورش ماهی در قفس/ شیالت و آبزیان /نوع زمین طرح شخصی ونه نوع فعالیت تولیدات دامی، طیور و شیالت )استعالم منابع طبیعی و آبخزداری -4

(پرورش ماهی در قفس/ شیالت و آبزیان /نوع فعالیت تولیدات دامی، طیور و شیالت )استعالم امور ارضی-5

نقشه جانمایی-6

طرح توجیهی-7

(پرورش ماهی در قفس/ شیالت و آبزیان /نوع فعالیت تولیدات دامی، طیور و شیالت )استعالم اداره کل بنادر ودریا نوردی استان-8

(پرورش ماهی در قفس/ شیالت و آبزیان /نوع فعالیت تولیدات دامی، طیور و شیالت 0استعالم  سازمان عمران مناطق آزاد -9

(ونوع زمین ،طرح فرعی مجتمع ها)استعالم آب و فاضالب -10

:مسئول انجام

مدیر 

اظهار نظر اولیه سازمان 
دامپزشکی استان

:مدارک مورد نیاز

معرفی به نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

رئیس سازمان نظام دامپزشکی-1
استان

دبیر نظام دامپزشکی استان-2

اظهار نسازمان نظام مهندسی استان

:مسئول انجام 

کارشناس فنی امور دام، طیور، شیالت نظام مهندسی استان-1

و نظام مهندسی استان.................. معاون برنامه ریزی -2

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان-3

صدور مجوز توسعه 

:مسئول انجام

کارشناس صدور پروانه سازمان نظام مهندسی
استان

صدور پروانه بهداشتی 

:مسئول انجام

کارشناس صدور مجوز سازمان نظام 
دامپزشکی استان

اظهار نظر نهایی سازمان دامپزشکی استان

:مسئول انجام

دبیر دامپزشکی استان-1

رئیس سازمان دامپزشکی استان-2

اظهار نظر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان

:مدارک مورد نیاز

پاسخ منفی نظام دامپزشکی 

:مسئول انجام 

مدیر

ط پرداخت تعرفه دامپزشکی توس
متقاضی 

:مسئول انجام 

متقاضی

اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی 

:مدارک مورد نیاز

فیش هزینه کارشناسی-1

نقاط تطبیق با..... فرم نقاط جغرافیایی شیالت جدید در صورت -2
نظام مهندسی     ...... 

:مسئول انجام

کارشناس بهداشتی بازدید اماکن دامی شهرستان



 دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی کشورصدور پروانه بهره برداری 

 

صدور پروانه بهداشتی بهره برداری

:مسئول انجام

کارشناس صدور مجوز سازمان نظام 
دامپزشکی استان

اظهار نظر نهایی سازمان نظام دامپزشکی استان

:مسئول انجام

دبیر دامپزشکی استان-1

رئیس سازمان دامپزشکی استان-2

عقد قرار داد با مسئول فنی

:مدارک مورد نیاز 

گواهی رتبه بندی پروانه اشتغال مسئول فنی-1

قرار داد با مسئول فنی-2

تعهد نامه محضری مسئول فنی-3

کارت عضویت نظام مهندسی مسئول فنی-4

:مسئول انجام

مدیر

ثبت درخواست توسط متقاضی

:مدارک مورد نیاز

فرم تکمیل شده پایان کار ساختمان-1

فرم های دوره ای اتمام عملیات ساختمانی و نصب-2
تجهیزات

فیش هزینه کارشناس-3

:مسئول انجام

مدیر

اظهار نظر اولیه سازمان نظام دامپزشکی استان

:مدارک مورد نیاز

معرفی به نظام دامپزشکی

:مسئول انجام

رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان-1

دبیر نظام دامپزشکی استان-2

پرداخت تعرفه نظام دامپزشکی متقاضی

:مسئول انجام

متقاضی

اظهار نظر کارشناس نظام دامپزشکی 

:مدارک مورد نیاز

فرم کارشناسی نظام دامپزشکی-1

فیش هزینه کارشناسی-2

امی مسئول انجام کارشناس بهداشتی بازدید از اماکن د
شهرستان

اظهار نظر نهایی سازمان نظام مهندسی استان 

:مسئول انجام

کارشناس فنی امور دام، طیور، شیالت نظام مهندسی -1
استان

مسئول امور قرار دادهای سازمان نظام مهندسی استان-2

معاون برنامه ریزی و کار آفرینی سازمان نظام مهندسی-3
استان

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان-4

صدور پروانه بهره برداری

:مسئول انجام

نکارشناس صدور پروانه سازمان نظام مهندسی استا



 


