مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهموناسپاداان

طرح تهیهاسنادتوسعهاشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

ج
م
فرآیند صدور وزاه رد
س
صف
ک
س
سازمان نظام مهند ی شاورزی ا تان ا هان

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه تاسيس پرورش قارچ خوراکي دکمه ای وصدفي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي

-8درخواست -2اصل پروانه -3تكمیل فرم بازدید -9کپی مدارك شناسایی

 -8درخواست کتبی  -2تابعیت ایران

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس دستورالعمل و مقررات اجرائی گلخانه ها نظام گلخانه ای کشور نشریه  962و نشریه
مدارك زمین ،شناسایی

 969دستورالعمل اجرائی نظام گلخانه ای کشور (اصالح و بهبود فرایندها با رویكرد واگذاری

محل ،آب برق گاز ونفت

وظایف تصدی گری به بخش دولتی)ابالغیه شماره  3901/020مورخ  81/1/14وزیر جهاد
کشاورزی در خصوص اجرای دستورالعمل نظام گلخانه ای کشور.

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

تمدید پروانه تاسیس

230000ریال

هزینه بازدید کارشناس ناظر

3000000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع ورودی

سازمان ارائه کننده/

نوع

سازمان دریافت

متقاضي

خروجي

کننده/متقاضي

8

تقاضای تمدید پروانه تاسیس 8روز

تقاضا

متقاضی

2

انجام بازدیدهای مربوطه

2روز

بازدید

تائید مدارك پرونده توسط

3

بررسی

دبیرخانه صدور

دبیرخانه صرور پروانه استان

روز

مدارك

پروانه استان

تمدید پروانه

8روز

رابط نظام
مهندسی
شهرستان
3

9

اعالم
نتیجه

خروجي مرحله

رابط نظام
مهندسی
شهرستان

بررسی

رابط نظام مهندسی

تقاضا

شهرستان

گزارش

رابط نظام مهندسی

بازدید

استان

تائید

رابط نظام مهندسی

مدارك

شهرستان

صدور
پروانه

متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

دودوره شش ماهه

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حداکثر یك ماه

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

تقاضای تمدید پروانه تاسیس

2

انجام بازدیدهای مربوطه

3

تائید مدارك پرونده توسط دبیرخانه صدور پروانه استان

9

تمدید پروانه

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه تاسيس گلخانه توليد سبزی و صيفي-گل و گياهان زینتي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
-8درخواست کتبی

-8ارائه پاسخ مثبت استعالمات( :برق ِمدیریت جهاد کشاورزی ِمنابع طبیعی وراه و ترابری و محیط

-2تابعیت جمهوری

زیست برای واحد پرورش قارچ)-2 .ارائه نتیجه آزمایشات آب و در صورت نیاز خاك -3معرفی به

اسالمی

آموزش جهت ارائه طرح توجیهی-9پرداخت تعرفه صدور پروانه تاسیس  980000ریال

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس دستورالعمل و مقررات اجرائی گلخانه ها نظام گلخانه ای کشور نشریه  962و نشریه
مدارك زمین-شناسائی

 969دستورالعمل نظام گلخانه ای کشور(اصالح و بهبود فرایند ها با رویكرد واگذاری وظایف

محل-آب-برق گاز و نفت

تصدی گری به بخش دولتی) ابالغیه شماره  3901/020مورخ  81/1/14وزیر جهاد کشاورزی در
خصوص اجرای دستورالعمل نظام گلخانه کشور.

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
پروانه تاسیس

مبلغ دریافتي
 980000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع ورودی

سازمان ارائه
کننده /متقاضي

ارائه درخواست کتبی
8

و ارائه مدارك آب و

8روز

درخواست

متقاضی

زمین
تائید توسط رابط نظام
2

بررسی توسط رابط

رابط نظام

نظام مهندسی

مهندسی

شهرستان و یا

شهرستان و

استان

استان

استان

معرفی کارشناس ناظر 8روز

معرفی

8روز

بازدید

8روز

ارائه گزارش

2هفته

استعالم

مهندسی شهرستان و
یا نظام مهندسی

8روز

رابط نظام
3

مهندسی
شهرستان

9

8

7

بازدید و تائید توسط
کارشناس ناظر
ارائه گزارش بازدید
توسط ناظر
دادن استعالمات الزم
به متقاضی

6

تكمیل پرونده نهائی

1

طرح در کمیته استان

4

صدور پروانه تاسیس

خروجي مرحله
نوع خروجي

بررسی
درخواست

تائید

مهندسی
شهرستان
رابط نظام
مهندسی
شهرستان

2الی3
روز

رابط نظام
پرونده

مهندسی
شهرستان

8روز

بررسی در کمیته

2الی 3
روز

پروانه

مهندسی
استان

مهندسی
شهرستان و

کارشناس

مهندسی استان
رابط نظام

تائید

مهندسی
شهرستان

تائید
گزارش
پاسخ
استعالم

رابط نظام
مهندسی
شهرستان
متقاضی

تكمیل

رابط نظام

پرونده

مهندسی استان
رابط نظام

تائید طرح

مهندسی
شهرستان

صدور
پروانه

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

یكسال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

2هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر براساس درخواست متقاضی

فایل پيوست

شهرستان

تائید

استان
رابط نظام

مهندسی

رابط نظام

رابط نظام
مهندسی

رابط نظام

استان

استان
رابط نظام

کننده/متقاضي

رابط نظام

رابط نظام
مهندسی

سازمان دریافت

متقاضی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله

عنوان مرحله

8

ارائه درخواست کتبی و ارائه مدارك آب و زمین

2

تائید توسط رابط نظام مهندسی شهرستان و یا
نظام مهندسی استان

3

معرفی کارشناس ناظر

9

بازدید و تائید توسط کارشناس ناظر

8

ارائه گزارش بازدید توسط ناظر

7

دادن استعالمات الزم به متقاضی

6

تكمیل پرونده نهائی

1

طرح در کمیته استان

4

صدور پروانه تاسیس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پرو انه تاسيس گلخانه توليد سبزی و صيفي ،گل و گياهان زینتي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي

 -درخواست کتبی  -تابعیت جمهوری اسالمی

-8درخواست -2اصل پروانه -3تكمیل فرم بازدید -9کپی مدارك شناسائی

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس دستورالعمل و مقررات اجرائی گلخانه ها نظام گلخانه ای کشور نشریه  962و نشریه
مدارك زمین ،شناسایی

 969دستورالعمل اجرائی نظام گلخانه ای کشور (اصالح و بهبود فرایندها با رویكرد واگذاری

محل ،آب ،برق گاز و نفت

وظایف تصدی گری به بخش دولتی)ابالغیه شماره  3901/020مورخ  81/1/14وزیر جهاد
کشاورزی در خصوص اجرای دستورالعمل نظام گلخانه ای کشور.

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

تمدبد پروانه تاسیس

230000ریال

هزینه بازدید کارشناس ناظر

300000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8

تقاضای تمدید پروانه
تاسیس

روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع

سازمان ارائه

ورودی

کننده /متقاضي

8روز

تقاضا

8هفته

بازدید

متقاضی
رابط نظام

2

انجام بازدید های مربوطه

مهندسی
شهرستان

تائید مدارك پرونده
3

توسط دبیرخانه صرور

8هفته

پروانه استان
9

تمدید پروانه

8روز

بررسی

رابط نظام

مدارك

مهندسی استان

اعالم
نتیجه

خروجي مرحله
سازمان دریافت

نوع خروجي

بررسی
بازدیدهای
انجام شده

تائید مدارك

کننده/متقاضي

رابط نظام مهندسی
شهرستان
متقاضی

رابط نظام مهندسی
شهرستان

رابط نظام
مهندسی

صدور پروانه

متقاضی

شهرستان

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

دودوره شش ماهه

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

دو هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

تقاضای تمدید پروانه تاسیس

2

انجام بازدید های مربوطه

3

9

تائید مدارك پرونده توسط دبیرخانه صدرور پروانه
استان

تمدید پروانه

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه تاسيس پرورش قارچ خوراکي دکمه ای و صدفي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
 -درخواست کتبی -

 -8ارائه پاسخ مثبت استعالمات (برق ِمدیریت جهاد کشاورزی ِمنابع طبیعی وراه و ترابری و

تابعیت جمهوری

محیطزیست برای واحد پرورش قارچ) -2ارائه نتیجه آزمایشات آب و در صورت نیاز خاك -3

اسالمی

معرفی به آموزش جهت ارائه طرح توجیهی -9پرداخت تعرفه صدور پروانه تاسیس  980000ریال

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها نظام گلخانه ای کشور نشریه  962و نشریه
مدارك زمین ،شناسایی

969ستورالعمل اجرایی نظام گلخانه ای کشور (اصالح و بهبود فرایندها با رویكرد واگذاری

محل ،آب ،برق گاز و نفت

وظایف تصدی گری به بخش دولتی)ابالغیه شماره  3901/020مورخ  81/1/14وزیر جهاد
کشاورزی درصوص اجرای دستورالعمل نظام گلخانه ای کشور.

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مبلغ دریافتي

ردیف
صدور موافقت اولیه

820000ریال

تمدید موافقت اولیه

70000ریال

پروانه تاسیس

980000ریال

هزینه بازدید کارشناس ناظر

280000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

روز

ساعت

مراجعه متقاضی صدور
8

پروانه تاسیس به رابط

8روز

نظام مهندسی شهرستان

ورودی مرحله
نوع ورودی

مراجعه
متقاضی

سازمان ارائه
کننده /متقاضي

2

متقاضی توسط رابط نظام

8روز

نوع خروجي

متقاضی

بررسی

متقاضی

بررسی
درخواست

تشكیل پرونده و اخذ
3

 3روز

اخذ مدارك

9

8روز

ارجاع به
مهندس ناظر

مهندسی

متقاضی

رابط نظام
مهندسی
شهرستان
رابط نظام

8

تكمیل پرونده

8هفته

پرونده

مهندسی
شهرستان

7

تائید مدارك توسط رابط و
ارسال به دبیرخانه استان

رابط نظام
مهندسی
شهرستان

بررسی مدارك

مهندسی
شهرستان

ارجاع به مهندس ناظر
پروانه اشتغال از نظام

مهندسی

رابط نظام

موافقت اصولی
واجد شرایط دارای رتبه و

کننده/متقاضي

شهرستان

مهندسی شهرستان
مدارك مورد نیاز صدور

سازمان دریافت

رابط نظام

دریافت درخواست کتبی
دریافت

خروجي مرحله

9روز

بازدید مهندس
ناظر

رابط نظام
مهندسی
شهرستان

پرونده تكمیل

رابط نظام

شده

مهندسی استان

بررسی

رابط نظام

تائید مدارك

مدارك در

مهندسی

توسط دبیرخانه

دبیرخانه

شهرستان

و رابط

رابط نظام
مهندسی استان

رابط نظام
6

صدور پروانه تاسیس

8روز

اعالم نتیجه

مهندسی

صدور پروانه

استان

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

یكسال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حداکثر یك ماه

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

متقاضی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
8

2

3

9

عنوان مرحله
مراجعه متقاضی صدور پروانه تاسیس به رابط نظام
مهندسی شهرستان
دریافت درخواست کتبی متقاضی توسط رابط نظام
مهندسی شهرستان
تشكیل پرونده و اخذ مدارك مورد نیاز صدور
موافقت اصولی
ارجاع به مهندس ناظر واجد شرایط دارای رتبه و
پروانه اشتغال از نظام مهندسی

8

تكمیل پرونده

7

تائید مدارك توسط رابط و ارسال به دبیرخانه استان

6

صدور پروانه تاسیس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه بهره برداری پرورش قارچ خوراکي دکمه ای و صدفي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي

 -درخواست کتبی  -تابعیت جمهوری اسالمی

-8درخواست -2اصل پروانه -3تكمیل فرم بازدید -9کپی مدارك شناسایی

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس دستورالعمل و مقررات اجرائی گلخانه ها نظام گلخانه ای کشور نشریه  962و نشریه
مدارك زمین  -شناسایی

 969دستورالعمل نظام گلخانه ای کشور(اصالح و بهبود فرایند ها با رویكرد واگذاری وظایف

محل آب ،برق ،گاز،و نفت

تصدی گری به بخش دولتی) ابالغیه شماره  3901/020مورخ  81/1/14وزیر جهاد کشاورزی در
خصوص اجرای دستورالعمل نظام گلخانه کشور.

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

کد بانک عامل

تمدید پروانه بهره برداری

700000ریال

هزینه بازدید کارشناس ناظر

3000000ریال

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

روز

ساعت

خروجي مرحله

ورودی مرحله
نوع

سازمان ارائه

نوع

سازمان دریافت

ورودی

کننده /متقاضي

خروجي

کننده/متقاضي

رابط نظام
8

تقاضای تمدید پروانه بهره برداری

8روز

تقاضا

متقاضی

بررسی

مهندسی
شهرستان

بررسی موارد مربوطه شامل:سوابق
2

کاری (بررسی گزارش نظارت و کنترل

رابط نظام
8هفته

بررسی

دوره بهره برداری )
3

تمدید پروانه بهره برداری

مهندسی

رابط نظام
تائید

استان
8روز

اعالم
نتیجه

رابط نظام
مهندسی
استان

مهندسی
شهرستان

صدور
پروانه

رابط نظام
مهندسی
شهرستان

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

دو سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حداکثر یك ماه

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله
8

2

3

عنوان مرحله
تقاضای تمدید پروانه بهره برداری

بررسی موارد مربوطه شامل:سوابق کاری (بررسی
گزارش نظارت و کنترل دوره بهره برداری )

تمدید پروانه بهره برداری

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه بهره برداری گلخانه توليد سبزی و صيفي ،گل و گياهان زینتي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي

 -درخواست کتبی  -تابعیت

 -ارائه درخواست کتبی  -ارائه مدارك مربوطه  -بكارگیری مهندس ناظر  -بكارگیری مسئول

جمهوری اسالمی

فنی واجد شرایط در زمان بهره برداری

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي
مدارك زمین ،شناسایی محل آب برق گاز و نفت

پروانه چاه یا حقابه ،سند شش دانگ و محضری زمین یا اجاره نامه خط
محضری  80ساله غیر قابل فسخ

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

تمدید پروانه بهره برداری

700000ریال

هزینه بازدید کارشناس ناظر

300000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8
2
3

تقاضای تمدید پروانه
بهره برداری
بررسی سوابق کاری
تمدید پروانه بهره
برداری

روز

ساعت

8روز
8هفته
8روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

تقاضای
تمدید

خروجي مرحله

سازمان ارائه کننده/

نوع

سازمان دریافت

متقاضي

خروجي

کننده/متقاضي

متقاضی

بررسی

رابط نظام مهندسی

تقاضا

شهرستان

رابط نظام مهندسی

تائید

شهرستان

سوابق

اعالم

رابط نظام مهندسی

تمدید

نتیجه

شهرستان

پروانه

بررسی

متقاضی
متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

دو سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

دو هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
کد مرحله

عنوان مرحله

8

تقاضای تمدید پروانه بهره برداری

2

بررسی سوابق کاری

3

تمدید پروانه بهره برداری

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه بهره برداری گلخانه توليد سبزی و صيفي و گل و گياهان زینتي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
 -8درخواست کتبی  -2تابعیت

-8ارائه مدارك آب و زمین-2تایید گواهی پایان کار -3کپی مدارك شناسایی-9اصل

جمهوری اسالمی

پروانه تاسیس-8معرفی مسئول فنی

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

بر اساس دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها ،نظام گلخانه ای کشور ،نشریه 962و
مدارك زمین ،شناسایی محل آب،

نشریه  969دستورالعمل اجرایی نظام گلخانه ای کشور (اصالح و بهبود فرایندها با

برق ،گاز ،و نفت

رویكرد واگذاری وظایف تصدی گری به بخش دولتی) ابالغیه شماره  3901/020مورخ
 14/1/81وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اجرای دستورالعمل نظام گلخانه کشور

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف

مبلغ دریافتي

پروانه بهره برداری

700000ریال

هزینه بازدید کارشناس ناظر

300000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8

روز

ارائه درخواست کتبی

8

متقاضی

روز

ساعت

بررسی موارد مربوطه
2

توسط دبیر خانه

8روز

استان
3

9

8

ورودی مرحله
نوع ورودی

درخواست

بررسی
مدارك

سازمان ارائه
کننده /متقاضي

متقاضی

دبیر خانه استان

ارسال به کمیته فنی

2

بررسی در

کمیته فنی

استان

روز

کمیته

استان

معرفی مسئول فنی

8
روز

صدور پروانه بهره

8

برداری

روز

رابط نظام
معرفی

مهندسی
شهرستان

اعالم نتیجه

رابط نظام
مهندسی استان

خروجي مرحله
سازمان دریافت

نوع خروجي

کننده/متقاضي

بررسی

رابط نظام

درخواست و

مهندسی

قبولی آن

شهرستان

تایید

تاییدو قبولی

رابط نظام
مهندسی استان
رابط نظام
مهندسی استان

تایید مسئول

رابط نظام

فنی

مهندسی استان

صدور پروانه

متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

دو سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

یك هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

ارائه درخواست کتبی متقاضی

2

بررسی موارد مربوطه توسط دبیر خانه استان

3

ارسال به کمیته فنی استان

9

معرفی مسئول فنی

8

صدور پروانه بهره برداری

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه تاسيس انسکتاریوم گياهي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي
-مدارك قبل از کمیته استانی-8:تكمیل و امضای فرم اعالم امادگی مسئول فنی -2کپی مدارك

 -درخواست

تحصیلی مسئول فنی(رشته های تحصیلی مورد پذیرش کارشناس گیاه پزشكی) -3ارائه سوابق کاری

کتبی  -تابعیت

مرتبط بابخش حفظ نباتات (در صورت داشتن سوابق کاری) -9ارائه طرح توجیهی تاسیس آزمایشگاه -

جمهوری اسالمی

مدارك بعد از کمیته-8:اصل فرم های تكمیل شده شماره ( 8،2،3فرم درخواست اشخاص حقیقی یا

 -کارت پایان

حقوقی ،فرم اعالم آمادگی مسئول فنی ،فرم مشخصات نیروی انسانی) -2اصل گواهی عدم اعتیاد به

خدمت یا معافیت

مواد مخدر -3اصل گواهی عدم سوء پیشینه  -9اصل گواهی صحت و سالمت -8اصل تعهد نامه

دائم -عضویت

محضری ویژه کارشناس مسئول فنی  -7تصویر تمامی صفحات شناسنامه-6تصویر آخرین مدرك

سازمان  -عدم

تحصیلی -1تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان -4چهار قطعه عكس  3*9تمام رخ

اشتغال

پشنویسی شده -80تصویر اساس نامه شرکت و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت -88تصویر کارت
عضویت معتبر نظام مهندسی -82تصویر گواهی رتبه بندی از سازمان نظام مهندسی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کپی مدارك شناسایی،و

با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص پروانه تاسیس و بهره برداری انسكتاریوم گیاهی و

تحصیلی.....

تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده 81دستورالعمل ابالغی
 17/1/6-26489/20/0وزیر محترم جهاد کشاورزی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
پروانه تاسیس

مبلغ دریافتي
980000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

روز

ساعت

درخواست (دارا بودن
8

شرایط الزم طبق آئین

8روز

نامه)
2
3

9

ارائه مدرك

3روز

تشكیل پرونده و بررسی

 3الی 9

آن

روز

طرح در کمیته فنی

ورودی مرحله
نوع ورودی

ارائه
درخواست
ارائه مدرك

کننده /متقاضي

متقاضی

متقاضی

مدارك الزم متقاضی

 2هفته

8

تكمیل پرونده نهایی

8هفته

بررسی

7

صدور پروانه تاسیس

2روز

اعالم نتیجه

مهندسی

کننده/متقاضي

قبول

رابط نظام مهندسی

درخواست

شهرستان

بررسی

رابط نظام مهندسی

مدارك

شهرستان

تائید

رابط نظام مهندسی

مدارك

استان

پاسخ

شهرستان
متقاضی

سازمان دریافت

نوع خروجي

رابط نظام
بررسی

استان و مصاحبه فنی

سازمان ارائه

خروجي مرحله

رابط نظام مهنسی
استان

تصویب یا

رابط نظام مهندسی

رد

استان

رابط نظام

پروانه

مهندسی استان

تاسیس

متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

مدت  7ماه

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حدود دو هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

درخواست (دارا بودن شرایط الزم طبق آئین نامه)

2

ارائه مدرك

3

تشكیل پرونده و بررسی آن

9

طرح در کمیته فنی استان و مصاحبه فنی

8

تكمیل پرونده نهایی

7

صدور پروانه تاسیس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه بهره برداری انسکتاریوم گياهي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي

 -8درخواست کتبی -2

-8ارائه اصل پروانه تاسیس -2تكمیل فرم درخواست متقاضی -3ارائه لیست تجهیزات

تابعیت ایران  -3کارت

آزمایشگاهی -9تصویر سند مالكیت یا اجاره نامه مربوط به محل تاسیس آزمایشگاه به نام

پایان خدمت یا معافیت

متقاضی (حداقل یك سال اعتبار)با حداقل  98متر مربع زیر بنای مفید -8اصل گواهی پاسخ

دائم -9عضویت سازمان

استعالم محیط زیست آزمایشگاه -7تكمیل فرم بازدید و امضای آن توسط رابط نظام مهندسی

 -8عدم اشتغال

-6معرفی و به کار گیری یك کارشناس گیاه پزشك غیر از مسئول فنی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

مدارك قبل از کمیته استانی-8:تكمیل و امضای فرم اعالم امادگی مسئول فنی -2کپیمدارك تحصیلی مسئول فنی(رشته های تحصیلی مورد پذیرش کارشناس گیاه پزشكی) -3
ارائه سوابق کاری مرتبط بابخش حفظ نباتات (در صورت داشتن سوابق کاری) -9ارائه طرح
توجیهی تاسیس آزمایشگاه -مدارك بعد از کمیته-8:اصل فرم های تكمیل شده شماره 8،2،3
کپی مدارك شناسایی و
تحصیلی

(فرم درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی ،فرم اعالم آمادگی مسئول فنی ،فرم مشخصات
نیروی انسانی) -2اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر -3اصل گواهی عدم سوء پیشینه -9
اصل گواهی صحت و سالمت -8اصل تعهد نامه محضری ویژه کارشناس مسئول فنی  -7تصویر
تمامی صفحات شناسنامه-6تصویر آخرین مدرك تحصیلی -1تصویر کارت پایان خدمت یا
معافیت دائم برای آقایان -4چهار قطعه عكس  3*9تمام رخ پشنویسی شده -80تصویر اساس
نامه شرکت و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت -88تصویر کارت عضویت معتبر نظام
مهندسی -82تصویر گواهی رتبه بندی از سازمان نظام مهندسی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
پروانه بهره برداری

مبلغ دریافتي
700000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8

درخواست متقاضی
پروانه بهره برداری

روز

ساعت

8روز

بازدید رابط نظام
2

مهندسی و حفظ

8روز

نباتات

ورودی مرحله
نوع ورودی

درخواست و
ارائه مدارك
درخواست
اعزام

سازمان ارائه
کننده /متقاضي

متقاضی

خروجي مرحله
نوع خروجي

بررسی
درخواست و

مهندسی

قبولی آن

شهرستان
رابط نظام

تكمیل پرونده

شهرستان

3

تائید

8روز

تائید

9

ارائه مدارك الزم

8هفته

مدارك

ارسال مدارك به

 2الی3

پرونده تكمیل

استان

روز

شده

صدور مجوز پروانه

 8الی 2

بهره برداری

روز

مهندسی
شهرستان

رابط نظام
مهندسی

کننده/متقاضي

رابط نظام

رابط نظام
مهندسی

سازمان دریافت

بررسی و تائید

شهرستان

رابط نظام
مهندسی استان
رابط نظام

متقاضی

تائید مدارك

مهندسی
شهرستان

8

7

اعالم نتیجه

رابط نظام
مهندسی
شهرستان

در صورت تائید

رابط نظام

صدور پروانه

مهندسی استان

رابط نظام

پروانه بهره

مهندسی استان

برداری

متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

 2سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حدود  2هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

درخواست متقاضی پروانه بهره برداری

2

بازدید رابط نظام مهندسی و حفظ نباتات

3

تائید

9

ارائه مدارك الزم

8

ارسال مدارك به استان

7

صدور مجوز پروانه بهره برداری

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه تاسيس شرکت دفع آفات

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي
مدارك قبل از کمیته استانی-8:تكمیل و امضای فرم اعالم امادگی مسئول فنی-2کپی مدارك تحصیلی مسئول فنی(رشته های تحصیلی مورد پذیرش
کارشناس گیاه پزشكی) -3ارائه سوابق کاری مرتبط بابخش حفظ نباتات (در
صورت داشتن سوابق کاری) -9ارائه طرح توجیهی تاسیس آزمایشگاه -مدارك
بعد از کمیته-8:اصل فرم های تكمیل شده شماره ( 8،2،3فرم درخواست اشخاص

 -8درخواست کتبی  -2تابعیت جمهوری

حقیقی یا حقوقی ،فرم اعالم آمادگی مسئول فنی ،فرم مشخصات نیروی انسانی)

اسالمی  -3کارت پایان خدمت یا معافیت

-2اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر -3اصل گواهی عدم سوء پیشینه -9

دائم  -9عضویت سازمان -8عدم اشتغال

اصل گواهی صحت و سالمت -8اصل تعهد نامه محضری ویژه کارشناس مسئول
فنی  -7تصویر تمامی صفحات شناسنامه-6تصویر آخرین مدرك تحصیلی -1
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان -4چهار قطعه عكس 3*9
تمام رخ پشنویسی شده -80تصویر اساس نامه شرکت و روزنامه رسمی آخرین
تغییرات شرکت -88تصویر کارت عضویت معتبر نظام مهندسی -82تصویر گواهی
رتبه بندی از سازمان نظام مهندسی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
کپی مدارك شناسایی،و

طبیعی با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص تمدیدپروانه تاسیس شرکت دفع آفات

تحصیلی.....

و تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده 81دستورالعمل ابالغی
 17/1/6-26489/20/0وزیر محترم جهاد کشاورزی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
تمدید پروانه تاسیس

مبلغ دریافتي
230000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8

ارائه درخواست  8روز

2

ارسال مدارك

3

تشكیل پرونده

9

روز

تمدید پروانه
تاسیس

 3الی 9
روز
3روز
 8روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع ورودی

درخواست
بررسی
یررسی در
کمیته
اعالم نتیجه

خروجي مرحله

سازمان ارائه کننده/
متقاضي

متقاضی
رابط نظام مهندسی
شهرستان
متقاضی
رابط نظام مهندسی
استان

سازمان دریافت

نوع خروجي

کننده/متقاضي

تائید قبولی

رابط نظام مهندسی

درخواست

شهرستان

تائید مدارك
تائید مدارك
تمدید پروانه

رابط نظام مهندسی
استان
رابط نظام مهندسی
استان
متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

یك  7ماهه دیگر

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

دو هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

ارائه درخواست

2

ارسال مدارك

3

تشكیل پرونده

9

تمدید پروانه تاسیس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه تاسيس شرکت دفع افات

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي

-8تكمیل و ارائه فرم درخواست از نظام مهندسی به نام شرکت -2تصویر اساس نامه
شرکت و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت -3نداشتن سابقه لغو پروانه بهره
برداری با موضوع مرتبط با فعالیت های دفع آفات نباتی -9معرفی یك نفر مسئول
فنی ( رشته مورد قبول کارشناس گیاه پزشكی یا کارشناسان کشاورزی با حداقل 3
سال سابقه تجربه عملی در زمینه فعالیت های کشاورزی )-8تصویر تمام صفحات
 -8درخواست کتبی  -2تابعیت
جمهوری اسالمی  -3کارت پایان
خدمت یا معافیت دائم  -9عضویت
سازمان  -8عدم اشتغال

شناسنامه مدیر عامل و مسئول فنی )-7تصویر کارت ملی مدیر عامل و مسئول فنی
( پشت و رو )-6چهار قطعه عكس  3*9تمام رخ پشت نویسی شده ( مدیر عامل و
مسئول فنی ) -1تصویر آخرین مدرك تحصیلی ( مدیر عامل و مسئول فنی )-4
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان ( مدیر عامل و مسئول فنی )
(پشت و رو )-80تصویر کارت عضویت معتبر نظام مهندسی ( شرکت و مسئول فنی)
-88تصویر گواهی رتبه بندی نظام مهندسی ( شرکت و مسئول فنی)-82اصل گواهی
سوء پیشینه ( مدیر عامل و مسئول فنی )-83اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
( مدیر عامل و مسئول فنی )-89اصل تعهد نامه محضری شرکت و کارشناس مسئول
فنی -88تكمیل و امضاء فرم اعالم آمادگی مسئول فنی -87معرفی یك کارشناس
گیاه پزشك غیر از مسئول فنی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کپی مدارك شناسایی ،و

با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص پروانه تاسیس شرکت دفع آفات و تصمیمات کمیته

تحصیلی....

مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده 81دستورالعمل ابالغی  17/1/6-26489/20/0وزیر
محترم جهاد کشاورزی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
پروانه تاسیس

مبلغ دریافتي
980000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8
2

3

ارائه فرم درخواست
و مدارك مربوطه

روز

ساعت

 2روز

تشكیل پرونده

 8روز

ارسال به استان و

 2الی3

بررسی

روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ارائه فرم و

متقاضی

مدارك

متقاضی

تائید مدارك

پرونده

رابط نظام

تكمیل

مهندسی

شده

شهرستان

مدارك

 8الی
 89روز

کار

9
8

صدور پروانه تاسیس  8روز

متقاضي

اعالم نتیجه

متقاضی
رابط نظام
مهندسی استان

سازمان دریافت

نوع خروجي

تائید مدارك

ارائه سابقه

قبولی مسئول فنی

سازمان ارائه کننده/

خروجي مرحله
کننده/متقاضي

رابط نظام مهندسی
شهرستان
رابط نظام مهندسی
شهرستان

در صورت تائید رابط نظام مهندسی
صدور پروانه
تائید سابقه کار
صدور پروانه

استان
رابط نظام مهندسی
استان
متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

مدت  7ماه

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حدود  2هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

ارائه فرم درخواست و مدارك مربوطه

2

تشكیل پرونده

3

ارسال به استان و بررسی

9

قبولی مسئول فنی

8

صدور پروانه تاسیس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه بهره برداری شرکت دفع افات

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي

مدارك قبل از کمیته استانی-8:تكمیل و امضای فرم اعالم امادگی مسئول فنی -2کپی مداركتحصیلی مسئول فنی(رشته های تحصیلی مورد پذیرش کارشناس گیاه پزشكی) -3ارائه سوابق

-8درخواست کتبی

کاری مرتبط بابخش حفظ نباتات (در صورت داشتن سوابق کاری) -9ارائه طرح توجیهی تاسیس

-2تابعیت جمهوری

آزمایشگاه -مدارك بعد از کمیته-8:اصل فرم های تكمیل شده شماره ( 8،2،3فرم درخواست اشخاص

اسالمی-3کارت

حقیقی یا حقوقی ،فرم اعالم آمادگی مسئول فنی ،فرم مشخصات نیروی انسانی) -2اصل گواهی

پایان خدمت یا

عدم اعتیاد به مواد مخدر -3اصل گواهی عدم سوء پیشینه  -9اصل گواهی صحت و سالمت -8اصل

معافیت دائم -9
عضویت سازمان -8
عدم اشتغال

تعهد نامه محضری ویژه کارشناس مسئول فنی  -7تصویر تمامی صفحات شناسنامه-6تصویر آخرین
مدرك تحصیلی -1تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان -4چهار قطعه عكس 3*9
تمام رخ پشنویسی شده -80تصویر اساس نامه شرکت و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت -88
تصویر کارت عضویت معتبر نظام مهندسی -82تصویر گواهی رتبه بندی از سازمان نظام مهندسی

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومي

مدارک و مستندات قانوني
براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

کپی مدارك شناسایی،و

با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص تمدیدپروانه بهره برداری شرکت دفع آفات و

تحصیلی.....

تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده 81دستورالعمل ابالغی
 17/1/6-26489/20/0وزیر محترم جهاد کشاورزی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
تمدید پروانه بهره برداری

مبلغ دریافتي
700000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8

ارائه درخواست
کتبی

روز

8روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع ورودی

خروجي مرحله

سازمان ارائه کننده/
متقاضي

درخواست

متقاضی

بررسی

رابط نظام مهندسی

مدارك

شهرستان

2

ارسال مدارك

2روز

3

تشكیل پرونده

3روز

پرونده

9

صدور پروانه

8روز

اعالم نتیجه

نوع خروجي

سازمان دریافت
کننده/متقاضي

بررسی و اعالم

رابط نظام مهندسی

نتیجه

شهرستان

تایید مدارك

رابط نظام مهندسی
استان

رابط نظام مهندسی

پرونده تكمیل

رابط نظام مهندسی

استان

شده

شهرستان

پروانه صادره

متقاضی

رابط نظام مهندسی
شهرستان

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

دو سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

دو هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

ارائه درخواست کتبی

2

ارسال مدارك

3

تشكیل پرونده

9

صدور پروانه

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه بهره برداری کلينيک گياه پزشکي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
-8ارائه درخواست کتبی

-8ارائه درخواست کتبی تمدید پروانه به نظام مهندسی -2اصل پروانه -3اصل برگه عدم اعتیاد

-2تابعیت ایران -3کارت

-9اصل برگه عدم سوء پیشینه -8کپی برابر اصل کارت عضویت در نظام مهندسی -7تصویر

پایان خدمت -9عضویت

گواهی رتبه بندی نظام مهندسی -6کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند مالكیت -1چهار قطعه

سازمان -8عدم اشتغال

عكس  3*9تمام رخ -4معرفی و به کار گیری یك کارشناس گیاه پزشك غیر از مسئول فنی

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کپی مدارك شناسائی،و

با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص تمدیدپروانهبهره برداری کلینیك گیاه پزشكی و

تحصیلی و....

تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده81دستورالعمل ابالغی -26489/20/0
 17/1/6وزیر محترم جهاد کشاورزی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
تمدید پروانه بهره برداری

مبلغ دریافتي
700000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8

درخواست

2

ارائه مدارك الزم

3

9

8

روز

نوع ورودی

ساعت

8

درخواست

روز

متقاضی

2
روز

تشكیل پرونده و

2

بررسی آن

روز

ارسال به استان

ورودی مرحله

8
روز

صدور تمدید پروانه

8

بهره برداری

روز

ارائه مدارك

سازمان ارائه کننده/
متقاضي

خروجي مرحله
نوع خروجي

متقاضی

بررسی

متقاضی

تائید

رابط نظام
پرونده

مهندسی

بررسی پرونده

شهرستان
رابط نظام
پرونده

مهندسی

تائید

شهرستان
اعالم نتیجه

سازمان دریافت

رابط نظام

تمدید پروانه

مهندسی استان

بهره برداری

کننده/متقاضي

رابط نظام مهندسی
شهرستان
رابط نظام مهندسی
شهرستان
رابط نظام مهندسی
استان
رابط نظام مهندسی
استان
متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

 2سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

 2هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

درخواست

2

ارائه مدارك الزم

3

تشكیل پرونده و بررسی آن

9

ارسال به استان

8

صدور تمدید پروانه بهره برداری

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه تاسيس کلينيک گياه پزشکي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
-8درخواست کتبی -2تابعیت جمهوری اسالمی -3کارت پایان

-8تاریخ از حد اعتبار نباید گذشته باشد( 2دوره  7ماهه)

خدمت یا معافیت دائم -9عضویت سازمان -8عدم اشتغال

-2درخواست تمدید -3ارائه اصل پروانه

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
کپی مدارك شناسائی و تحصیلی و....

منابع طبیعی با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص تمدیدپروانه تاسیس
کلینیك گیاه پزشكی و تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع
ماده81دستورالعمل ابالغی  17/1/6-26489/20/0وزیر محترم جهاد کشاورزی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
تمدید پروانه تاسیس

مبلغ دریافتي
230000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8
2
3

روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع ورودی

درخواست

8

درخواست

متقاضی

روز

متقاضی

ارائه مدارك

9
روز

صدور تمدید

2

تاسیس

روز

ارائه مدارك
اعالم نتیجه

خروجي مرحله

سازمان ارائه کننده/
متقاضي

متقاضی

نوع خروجي

سازمان دریافت
کننده/متقاضي

بررسی

رابط نظام مهندسی

درخواست

شهرستان

متقاضی

بررسی و تائید

رابط نظام

تمدید پروانه

مهندسی استان

تاسیس

رابط نظام مهندسی
شهرستان
متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

یك  7ماهه دیگر

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

 2هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

درخواست متقاضی

2

ارائه مدارك

3

صدور تمدید تاسیس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه بهره برداری کلينيک گياه پزشکي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
-8درخواست کتبی -2تابعیت
جمهوری اسالمی -3کارت

-8ارائه اصل پروانه تاسیس -2تكمیل فرم درخواست متقاضی -3ارائه لیست تجهیزات
آزمایشگاهی -9تصویر سند مالكیت یا اجاره نامه مربوط به محل تاسیس آزمایشگاه به نام
متقاضی(حداقل یك سال اعتبار)با حداقل  98متر مربع زیر بنای مفید  -8اصل گواهی

پایان خدمت یا معافیت دائم

پاسخ مثبت استعالم محیط زیست آزمایشگاه  -7تكمیل فرم بازدید امضای آن توسط رابط

-9عضویت سازمان -8عدم

نظام مهندسی و مسئول حفظ نباتات شهرستان -6معرفی و به کار گیری یك کارشناس

اشتغال

گیاه پزشك غیر از مسئول فنی

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
کپی مدارك شناسائی و تحصیلی....

منابع طبیعی با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص پروانه بهره برداری کلینیك گیاه
پزشكی و تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده81دستورالعمل
ابالغی  17/1/6-26489/20/0وزیر محترم جهاد کشاورزی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
پروانه بهره برداری

مبلغ دریافتي
700000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8

2

3

درخواست متقاضی
پروانه بهره برداری
بازدید رابط نظام
مهندسی
تائید توسط

روز

ساعت

 8روز

 8روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

درخواست و
ارائه مدارك
درخواست
اعزام

کننده /متقاضي

متقاضی

بررسی
درخواست و

مهندسی

قبولی آن

شهرستان
رابط نظام

تكمیل پرونده

شهرستان

 8روز

ارائه مدارك الزم

8هفته

مدارك الزم

ارسال مدارك به

 2الی3

پرونده تكمیل

استان

روز

شده

صدور مجوز بهره

 8الی 2

برداری

روز

مهندسی

کننده/متقاضي

رابط نظام

رابط نظام
مهندسی

سازمان دریافت

نوع خروجي

مهندسی
شهرستان

رابط نظام
بررسی

کارشناسان مربوطه

سازمان ارائه

خروجي مرحله

تائید

شهرستان

رابط نظام
مهندسی استان
رابط نظام

9

متقاضی

تائید مدارك

مهندسی
شهرستان

8

7

اعالم نتیجه

رابط نظام
مهندسی
شهرستان

در صورت تائید

رابط نظام

صدور پروانه

مهندسی استان

رابط نظام

پروانه بهره

مهندسی استان

برداری

متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

 2سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

 2هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

درخواست متقاضی پروانه بهره برداری

2

بازدید رابط نظام مهندسی

3

تائید توسط کارشناسان مربوطه

9

ارائه مدارك الزم

8

ارسال مدارك به استان

7

صدور مجوز بهره برداری

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه بهره برداری انسکتاریوم

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي
-8درخواست کتبی -2تابعیت
جمهوری اسالمی -3کارت پایان
خدمت یا معافیت دائم -9عضویت
سازمان -8عدم اشتغال

شرایط اختصاصي
تمدید بهره برداری-8:ارائه درخواست کتبی تمدید پروانه به نظام مهندسی -2اصل
پروانه  -3اصل برگه عدم اعتیاد -9اصل برگه عدم سوء پیشینه -8کپی برابر اصل
کارت عضویت در نظام مهندسی  -7تصویر گواهی رتبه بندی نظام مهندسی  -6کپی
یرایر اصل اجاره نامه یا سند مالكیت -1چهار قطعه عكس  3*9تمام رخ پشنویسی
شده -4معرفی و به کار گیری یك کارشناس گیاه پزشك غیر از مسئول فنی

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
کپی مدارك شناسائی،وتحصیلی....

منابع طبیعی با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص تمدیدپروانه بهره برداری
انسكتاریوم و تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده81
دستورالعمل ابالغی  17/1/6-26489/20/0وزیر محترم جهاد کشاورزی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
تمدید پروانه بهره برداری

مبلغ دریافتي
700000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع ورودی

درخواست

8

درخواست

8روز

2

ارائه مدارك الزم

2روز

ارائه مدارك

2روز

پرونده

3
9
8

تشكیل پرونده و
بررسی آن
ارسال به استان

8
روز

صدور تمدید بهره

8

برداری

روز

متقاضی

پرونده
اعالم نتیجه

خروجي مرحله

سازمان ارائه کننده/
متقاضي

نوع خروجي

متقاضی

بررسی

متقاضی

تائید

رابط نظام مهندسی
شهرستان
رابط نظام مهندسی
شهرستان

بررسی پرونده
تائید

رابط نظام مهندسی تمدید پروانه
استان

سازمان دریافت

بهره برداری

کننده/متقاضي

رابط نظام مهندسی
شهرستان
رابط نظام مهندسی
شهرستان
رابط نظام مهندسی
استان
رابط نظام مهندسی
استان
متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

دو ساله

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حدود  2هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

درخواست

2

ارائه مدارك الزم

3

تشكیل پرونده و بررسی آن

9

ارسال به استان

8

صدور تمدید بهره برداری

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه بهره برداری فروشندگي سموم

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي
 درخواست کتبی  -تابعیتجمهوری اسالمی  -کارت
پایان خدمت یا معافیت دائم -
عضویت سازمان  -عدم

-8اصل پروانه -2ارائه درخواست کتبی(تمدید پروانه)از نظام مهندسی-3اصل برگه عدم
اعتیاد -9اصل برگه عدم سوء پیشینه-8تكمیل و تایید پرسشنامه فروشندگان سموم-7
کپی برابر اصل کارت عضویت در نظام مهندسی -6تصویر گواهی رتبه بندی نظام
مهندسی-1کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند مالكیت -4چهار قطعه عكس  3*9تمام رخ
پشت نویسی شده-80اصل گزارشهای ماهیانه فروش سموم فروشگاه(تایید شده توسط

اشتغال

واحد حفظ نباتات شهرستان)-88مدارك شناسایی و فرم اعالم آمادگی مسئول فنی

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
کپی مدارك شناسایی و تحصیلی

طبیعی با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص تمدیدپروانه بهره برداری فروشندگی

....

سموم و تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده81دستورالعمل ابالغی
 17/1/6-26489/20/0وزیر محترم جهاد کشاورزی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
تمدید پروانه بهره بر داری

مبلغ دریافتي
700000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8
2

3

9

درخواست کتبی
ارائه مدارك الزم و
تشكیل پرونده
ارسال به استان و
بررسی
تمدید پروانه بهره
برداری

روز

ساعت

 8روز
8هفته

 2روز

 8روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ارائه
درخواست
مدارك مورد
نظر
بررسی
پرونده
اعالم نتیجه

سازمان ارائه کننده/
متقاضي

متقاضی
متقاضی

خروجي مرحله
نوع خروجي

تایید یا قبول
درخواست

شهرستان

تائید مدارك

تائید مدارك

شهرستان
رابط نظام
مهندسی استان

کننده/متقاضي

رابط نظام مهندسی

رابط نظام
مهندسی

سازمان دریافت

صدور تمدید

رابط نظام مهندسی
شهرستان
رابط نظام مهندسی
استان
متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

دو سال

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

دو هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

درخواست کتبی

2

ارائه مدارك الزم و تشكیل پرونده

3

ارسال به استان و بررسی

9

تمدید پروانه بهره برداری

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه بهره برداری فروشندگي سموم

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط اختصاصي

شرایط عمومي

-8تكمیل فرم درخواست از نظام مهندسی (از طریق رابط نظام مهندسی
شهرستان)-2تصویر تمام صفحات شناسنامه-3تصویر کارت ملی -9چهار قطعه
عكس  3*9تمام رخ-8تصویر آخرین مدرك تحصیلی-7تصویر آخرین مدرك تصویر

 -8درخواست کتبی  -2تابعیت

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -6تصویر کارت عضویت معتبر نظام مهندسی -1

جمهوری اسالمی  -3کارت پایان
خدمت یا معافیت دائم  -9عضویت
سازمان -8عدم اشتغال

تصویر گواهی رتبه بندی نظام مهندسی-4تصویر سند مالكیت یا اجاره نامه معتبر-80
اصل گواهی عدم سوء پیشینه -88اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر -82اصل
تعهد نامه محضری ویژه کارشناس مسئول فنی -83تكمیل و تایید فرم پرسشنامه
فروشندگی سموم توسط واحد حفظ نباتات-89ارائه گواهی استعالم محیط زیست-88
ارائه فرم کمیسیون ماده -87 98تكمیل فرم اعالم آمادگی مسئول فنی-

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومي

مدارک و مستندات قانوني
براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع

کپی مدارك شناسایی

طبیعی با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص پروانه بهره برداری فروشندگی سموم و

وتحصیلی...

تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده81دستورالعمل ابالغی
 17/1/6-26489/20/0وزیر محترم جهاد کشاورزی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
پروانه بهره برداری

مبلغ دریافتي
700000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

8

ارائه درخواست
توسط متقاضی

روز

8روز

ساعت

ورودی مرحله
نوع ورودی

ارائه
درخواست

سازمان ارائه کننده/
متقاضي

خروجي مرحله
نوع خروجي

تایید یا قبول

متقاضی

سازمان دریافت

درخواست

کننده/متقاضي

رابط نظام
مهندسی
شهرستان

متقاضی(در قالب ارائه
2

دارا بودن شرایط

-8

ارائه سابقه

تاییدیه سابقه کار توسط

تایید سابقه

حفظ نباتات

الزم مسئول فنی

89روز

کار

مدیر جهاد کشاورزی

کار

استان

شهرستان)
تایید سابقه کار
3

مسئول فنی

متقاضی(در قالب ارائه
-8

توسط حفظ نباتات 89روز

ارائه سابقه

تاییدیه سابقه کار توسط

تایید سابقه

حفظ نباتات

کار

مدیر جهاد کشاورزی

کار

استان

شهرستان)

استان
9

ارائه مدارك الزم

80روز

مدارك الزم متقاضی

تایید مدارك

8

تشكیل پرونده

 80روز

مدارك الزم متقاضی

تایید مدارك

ارسال به استان و

-2

پرونده

بررسی نهایی

3روز

تكمیل شده شهرستان

صدور پروانه

 8روز

7

6

اعالم نتیجه

رابط نظام مهندسی

رابط نظام مهندسی
استان

رابط نظام
مهندسی استان
رابط نظام
مهندسی استان

در صورت

نظام مهندسی

تائید صدور

استان و حفظ

پروانه

نباتات استان
نظام مهندسی

صدور پروانه

استان و حفظ
نباتات استان

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

دو ساله

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حداقل دو هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

ارائه درخواست توسط متقاضی

2

دارا بودن شرایط الزم مسئول فنی

3

تایید سابقه کار مسئول فنی توسط حفظ نباتات
استان

9

ارائه مدارك الزم

8

تشكیل پرونده

7

ارسال به استان و بررسی نهایی

6

صدور پروانه

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

تمدید پروانه تاسيس انسکتاریوم گياهي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي

 -درخواست کتبی  -تابعیت جمهوری اسالمی  -کارت پایان

-تاریخ از حد اعتبار مجاز نباید گذشته باشد(2دوره 7ماهه)-

خدمت یا معافیت دائم  -عضویت سازمان  -عدم اشتغال

درخواست تمدید پروانه تاسیس-ارائه اصل پروانه

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک ومستندات عمومي

مدارک و مستندات قانوني
مدارك قبل از کمیته استانی-8:تكمیل و امضای فرم اعالم امادگی مسئول فنی -2کپیمدارك تحصیلی مسئول فنی(رشته های تحصیلی مورد پذیرش کارشناس گیاه پزشكی) -3
ارائه سوابق کاری مرتبط بابخش حفظ نباتات (در صورت داشتن سوابق کاری) -9ارائه طرح
توجیهی تاسیس آزمایشگاه -مدارك بعد از کمیته-8:اصل فرم های تكمیل شده شماره 8،2،3

کپی مدارك شناسایی و
تحصیلی ....

(فرم درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی ،فرم اعالم آمادگی مسئول فنی ،فرم مشخصات
نیروی انسانی) -2اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر -3اصل گواهی عدم سوء پیشینه -9
اصل گواهی صحت و سالمت -8اصل تعهد نامه محضری ویژه کارشناس مسئول فنی  -7تصویر
تمامی صفحات شناسنامه-6تصویر آخرین مدرك تحصیلی -1تصویر کارت پایان خدمت یا
معافیت دائم برای آقایان -4چهار قطعه عكس  3*9تمام رخ پشنویسی شده -80تصویر اساس
نامه شرکت و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت -88تصویر کارت عضویت معتبر نظام
مهندسی -82تصویر گواهی رتبه بندی از سازمان نظام مهندسی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
تمدید پروانه تاسیس

مبلغ دریافتي
230000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ساعت

درخواست

8

درخواست

8روز

2

ارائه مدارك الزم

9روز

ارائه مدارك

2روز

اعالم نتیجه

3

صدور تمدید
پروانه تاسیس

متقاضی

خروجي مرحله

سازمان ارائه
کننده /متقاضي

متقاضی

سازمان دریافت

نوع خروجي

کننده/متقاضي

بررسی

رابط نظام مهندسی

درخواست

شهرستان

متقاضی

بررسی و تائید

رابط نظام

تمدید پروانه

مهندسی استان

تاسیس

رابط نظام مهندسی
شهرستان
متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

یك  7ماهه دیگر

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حدود  2هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

درخواست

2

ارائه مدارك الزم

3

صدور تمدید پروانه تاسیس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

پروانه تاسيس کلينيک گياه پزشکي

اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شرکت

عنوان مرجع صادر کننده

سرمایه گذاری رویش استان اصفهان
نشاني و کد پستي

خیابان هزار جریب صندوق پستی 1869764788

تلفن

7716896

نمابر

7716896

پست الکترونيک

Rouyeshisfahan@gmail.com

آدرس سایت

www.Royeshisfahan.com

نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگي کننده به موضوع

شرکت سرمایه گذاری رویش 7716896

نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

http://www.agri-engs.ir

شرایط الزم برای مجوز صادره
شرایط عمومي

شرایط اختصاصي
مدارك قبل از کمیته استانی-8:تكمیل و امضای فرم اعالم امادگی مسئول فنی -2کپیمدارك تحصیلی مسئول فنی(رشته های تحصیلی مورد پذیرش کارشناس گیاه پزشكی) -3
ارائه سوابق کاری مرتبط بابخش حفظ نباتات (در صورت داشتن سوابق کاری) -9ارائه طرح

 -8درخواست کتبی-2

توجیهی تاسیس آزمایشگاه -مدارك بعد از کمیته-8:اصل فرم های تكمیل شده شماره 8،2،3

تابعیت جمهوری اسالمی -3

(فرم درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی ،فرم اعالم آمادگی مسئول فنی ،فرم مشخصات

کارت پایان خدمت یا

نیروی انسانی) -2اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر -3اصل گواهی عدم سوء پیشینه -9

معافیت دائم -9عضویت

اصل گواهی صحت و سالمت -8اصل تعهد نامه محضری ویژه کارشناس مسئول فنی -7

سازمان-8عدم اشتغال

تصویر تمامی صفحات شناسنامه-6تصویر آخرین مدرك تحصیلی -1تصویر کارت پایان
خدمت یا معافیت دائم برای آقایان -4چهار قطعه عكس  3*9تمام رخ پشنویسی شده -80
تصویر اساس نامه شرکت و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت -88تصویر کارت عضویت
معتبر نظام مهندسی -82تصویر گواهی رتبه بندی از سازمان نظام مهندسی

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مدارک ومستندات مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
مدارک و مستندات قانوني

مدارک ومستندات عمومي

براساس مفاد مندرج در دستورالعمل همكاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
کپی مدارك شناسایی،و

منابع طبیعی با سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص پروانه تاسیس و بهره برداری

تحصیلی.....

انسكتاریوم گیاهی و تصمیمات کمیته مشترك نظارت و پی گیری موضوع ماده81
دستورالعمل ابالغی  17/1/6-26489/20/0وزیر محترم جهاد کشاورزی

هزینه های مورد نياز برای صدور مجوز یا پروانه صادره
ردیف
پروانه تاسیس

مبلغ دریافتي
980000ریال

کد بانک عامل

شماره حساب

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله
زمان انجام

کد

عنوان مرحله

مرحله

روز

ساعت

درخواست (دارا بودن
8

شرایط الزم طبق آئین

8روز

نامه)
2

ارائه مدرك

3

تشكیل پرونده

9

طرح در کمیته فنی

 3روز
 3الی 9
روز

ورودی مرحله
نوع ورودی

ارائه
درخواست
ارائه مدرك

کننده /متقاضي

متقاضی

متقاضی

مدارك الزم متقاضی

 2هفته

8

تكمیل پرونده نهایی

8هفته

بررسی

7

صدور پروانه تاسیس

2روز

اعالم نتیجه

مهندسی

کننده/متقاضي

قبول

رابط نظام مهندسی

درخواست

شهرستان

بررسی

رابط نظام مهندسی

مدارك

شهرستان

تائید

رابط نظام مهندسی

مدارك

استان

پاسخ

شهرستان
متقاضی

سازمان دریافت

نوع خروجي

رابط نظام
بررسی

استان و مصاحبه فنی

سازمان ارائه

خروجي مرحله

رابط نظام مهندسی
استان

تصویب یا

رابط نظام مهندسی

رد

استان

رابط نظام

پروانه

مهندسی استان

تاسیس

متقاضی

سایر اطالعات تکميلي
دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت:

مدت  7ماه

حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویي از تاریخ ثبت در خواست:

حدود  2هفته

تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال:

متغیر بر اساس درخواست متقاضیان

فایل پيوست
سایرموارد:

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

نمودار اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره
عنوان مرحله

کد مرحله
8

درخواست (دارا بودن شرایط الزم طبق آئین نامه)

2

ارائه مدرك

3

تشكیل پرونده

9

طرح در کمیته فنی استان و مصاحبه فنی

8

تكمیل پرونده نهایی

7

صدور پروانه تاسیس

نمودار

مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان

طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا ری استان اصفهان

