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 بسمه تعالی  

 فرم بازدید پريرش اسب

 سازمان وظام مهىدسی کشايرزی ي مىابع طبیعی استان قسيیه

 : ......................دکتش دامپضضک:......................       مسئًل فىی:..................      وبم ي وبم خبوًادگی مبلک:.................               وبم ي وبم خبوًادگی کبسضىبس

 ........................سيستب.......................... ثخص............................ ضُشستبن....................... وبم استبن:مطخصبت ياحذ پشيسش است

 .............................پالک اصلی.........................پالک فشػی: ضمبسٌ

 ........................................فبصلٍ ثب ضُش............................................فبصلٍ ثب وضدیکتشیه سيستبی مجبيس  ثب رکش وبم سيستب

 ............................................فبصلٍ ثب دامذاسیُب ي کبسخبوجبت مجبيس ثب رکش وبم آوُب

 متشمشثغ   .....................مسبحت صمیه پشيسش است

         غیش قبثل قجًل           قبثل قجًل         خًة        ثسیبس خًةػبلی: يضغ تبسیسبت اص وظش وکبت فىی ي اصًلی

 :           مالحظات

           وًع پشياوٍ             داسدپشياوٍ ياحذ                          وذاسد

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد جبیگبٌ مبدیبن     

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد گشدش گبٌ  مبدیبن      

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد جبیگبٌ کشٌ مبدٌ ي وش یکسبلٍ      

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد گشدش گبٌ  کشٌ مبدٌ ي وش یکسبلٍ       

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد جبیگبٌ کشٌ مبدٌ ي وش دي سبلٍ      

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد گشدش گبٌ  کشٌ مبدٌ ي وش دي سبلٍ      

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد مبدٌ سٍ سبلٍ 

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد گشدش گبٌ  مبدٌ سٍ سبلٍ

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد صایطگبٌ

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد ساَشي تغزیٍ

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد داسيخبوٍ ي ثیمبسستبن

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد اوجبس مًاد کىستبوتشٌ  

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد اوجبس یب سشپىبٌ ػلًفٍ

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد حمبم ي دستطًیی

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد مًتًسخبوٍ

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد خبوٍ کبسگشی

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد دفتش اداسات ي مذیشیت

 متش مشثغ  مسبحت  اثؼبد وذاسد  داسد سبیش فضبَب

 مترمرتغ ................... مترمرتغ     مساحت کل تاسیسات غیر مسقف..........................مساحت کل تاسیسات مسقف

 مترمرتغ  ......................... جمغ کل مساحت تاسیسات مسقف ي غیر مسقف

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 منابع طبیعی استان قزوین



 

            :..................راس                   وًع وژاد..................: کل گلٍ:آمار دام مًجًد در جایگاٌ پريرش اسة

             قشاسدادی           استیجبسیتبمیه ػلًفٍ اص مضاسع ضخصی

 :جمغ مسبحت اساضی کطت وجبتبت ػلًفُبی جبیگبٌ                  َکتبس ي ضبمل اوًاع صیش است

: مىاتغ يمیزان تامیه ػلًفٍ 

 َکتبس---------------پس چشا                         َکتبس--------------کطت ػلًفٍ 

َکتبس ---------------- َکتبس                            سبیش مىبثغ ---------------پشياوٍ چشا 

 :يضغ کارگران

              داسد     ي تؼذاد آن             گًاَی ثُذاضتی  وذاسد           داسدوذاسد:                  لجبس کبسگشی

 :يسائل ایمىی ي ضد ػفًوی

       تؼذاد              داسد      تؼذاد                  ضؼلٍ افکه       وذاسد              داسدسمپبش                            وذاسد

        تؼذاد                داسد حًضچٍ ضذ ػفًوی            وذاسد

 :يضغ مؼذيم کشدن الضُُب ي دامُبی سقط ضذٌ

 :طشص اوجبس کشدن کًد ي محل وگُذاسی ي طشیقٍ حمل

 

  ......................:وحًٌ تامیه آب ياحد
 

 :وحًٌ تامیه ترق ياحد

 تؼذاد مًتًس طوشاتًس     وًع آن:                      ثشق ضخصی           تجبسی         صىؼتیکطبيسصی:  ثشق مىطقُبی

 :وظریٍ کارشىاس

 

 

 

 وبم ي وبم خبوًادگی

 مُش ي امضبء کبسضىبس 



 فرم تازدیذ کارضناسی توذیذ پروانه تهره ترداری                                   

 :-----روستا :-------  دهستاى:--------  تخص:-------   ضهرستاى :-------    نام ونام خانوادگی هجری 

 

 : --------------نام طرح پرورش اسة 

 

تخلفات در نوع  ثثت هطخصات دام وضعیت آب ترق

 پرورش

 تخلفات ساختوانی

 نذارد دارد نذارد دارد نذارد دارد سایر چاه هنطقه ای ژنراتور

          

 

 :--------------توضیحات کارضناسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ---------                                                         تاریخ کارضناسی:----------------                                           نام ونام خانوادگی کارضناس

 ههر و اهضاء          

 

تاسیسات  سیستن حرارتی تهویه هوجودی علوفه

 ساختوانی

تعذاد دام 

 هوجود

کل  هناسة ناهناسة هناسة ناهناسة هناسة ناهناسة یونجه غالت کلص کنسانتره

 گله

 هولذ 

            



 

 کروکی هحل واحذ پرورش اسة

 

 

 شمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . است-------------------- در روستای ------------------کروکی محل پرورش اسب موجود متعلق به 

 مهر وامضاء --------------------- تاریخ------------------- نام ونام خانوادگی کارشناس


