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 بسمه تعالی 

 فرم بازدید مرکس جمع آيری شیر

 سازمان وظام مهىدسی کشايرزی ي مىابع طبیعی استان قسيیه

..................... ضطوت/ذا٘ٓ/آلای................ ٔٛضخ ............ واضضٙاس أٛض زاْ تط اساس زضذٛاست ضٕاضٜ :..................... ایٙجا٘ة

ٔحُ ػّٕیات، تاسیسات ٚاحس فٛلاِصوط ..................... ٔثٙی تط صسٚض پطٚا٘ٝ ٔطوع جٕؼأٚضی ضیط یه ٚاحس زض ضٟطستاٖ 

 .تاظزیس تٝ ػُٕ آٚضزٜ وٝ شیالً ٌعاضش الظْ اػالْ ٔیٍطزز

 ........... ضٚستای .................. زٞستاٖ....................... ترص .................... ضٟطستاٖ :هولعیت دلیك هحل اجرای طرح

 .................... پالن اصّی...................   پالن فطػی :ضٕاضٜ

                                            ذاضج ضٚستا         حاضیٝ ضٚستا  زاذُ ضٚستا: ٔٛلؼیت ٔحُ ططح ٘سثت تٝ ضٚستا

 :اتعاد و هساحت جایگاه

 ٔتط ٔطتغ                               ............................. ٔتط ٔطتغ                               اتاق ٔسیطیت ..........................ساِٗ جٕؼأٚضی ضیط 

 ٔتط ٔطتغ...................................                                      اتؼاز ٚ ٔساحت ظٔیٗ 

 .............فاصّٝ تا زأساضی ٞا

 .............فاصّٝ تا ٔٙاطك ٔسىٛ٘ی

 .............فاصّٝ تا صٙایغ زاْ

 .......................ٔٙثغ تأیٗ تطق.......................                                                   ٔٙثغ تأیٗ آب

         زاضز       تؼساز                      ٌٛاٞی تٟساضتی  ٘ساضز     زاضز٘ساضز:   ِثاس واضٌطی سفیس : وضغ کارگراى

    سایط   ِِٟٛىطی   لٙات چاٜ:آب واحذ

          زاضز٘ساضز:                     آب ٌطْ           زاضز٘ساضز:   آب سطز   

 تؼساز ٔٛتٛض غ٘طاتٛض     ٘ٛع آٖ:             تطق ضرصی         تجاضی         صٙؼتی    وطاٚضظی ٔٙطمٟای:ترق واحذ

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 منابع طبیعی استان قزوین
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 :وضغ تاسیسات

         غیط لاتُ لثَٛ      لاتُ لثَٛ      ذٛب       تسیاض ذٛبػاِی:وضغ تاسیسات از نظر فنی و اصولی 

 ٘ٛع پطٚا٘ٝ                زاضزپطٚا٘ٝ ٚاحس               ٘ساضز:     ٔالحظات

............................  تؼساز ٔراظٖ

 ..........        ٚ ظطفیت آٖ            زاضزسطز وٙٙسٜ صفحٟای                         ٘ساضز

.........         ٚ ظطفیت آٖ            زاضزٔرعٖ تؼازَ                                 ٘ساضز

 .........        ٚ ظطفیت آٖ            زاضزسپتیٙه تا٘ه                              ٘ساضز

..........          ٚ ظطفیت آٖ            زاضزٔٙثغ شذیطٜ آب                              ٘ساضز

 .................                    اتؼاز ٚ ٔساحت              زاضز٘ساضز              CIPاتاق 

 .................          تؼساز      اتؼاز ٚ ٔساحت            زاضزساِٗ ٍٟ٘ساضی ٚ سطز وٙٙسٜ ضیط           ٘ساضز

 .................      اتؼاز ٚ ٔساحت           زاضزآظٔایطٍاٜ                                    ٘ساضز

 ...................ٚ ٘ٛع آٖ .........       تؼساز            زاضزتجٟیعات آظٔایطٍاٞی                       ٘ساضز

 .............       ٚ ٘ٛع آٖ             زاضزسیستٓ تٟٛیٝ                                 ٘ساضز

                     زاضزظٞىطی ٚ فاضالب                         ٘ساضز

 ..............         ٚ ٘ٛع آٖ             زاضزوِٛط زض ٔحٛطٝ ساِٗ                       ٘ساضز

                  آ٘اِٛي        ٚ ٘ٛع تٛظیٗ      زیجیتاِی            زاضزساِٗ تٛظیٗ                                 ٘ساضز

.................          اتؼاز ٚ ٔساحت         زاضزا٘ثاض ٔٛاز ضٛیٙسٜ                             ٘ساضز 

  .................                     اتؼاز ٚ ٔساحت            زاضزاتاق ضستطٛ تیسٖٚ                         ٘ساضز

 .................                            اتؼاز ٚ ٔساحت              زاضزاتاق ٔسیطیت                               ٘ساضز

 .................                            اتؼاز ٚ ٔساحت         زاضزحٕاْ ٚ زستطٛیی                           ٘ساضز 

 .................                            اتؼاز ٚ ٔساحت         زاضز  ٘ساضز  ٍٟ٘ثا٘ی

 .................                            اتؼاز ٚ ٔساحت         زاضز  ٘ساضز  سایط فضاٞا

 هترهرتغ ................... هترهرتغ     هساحت کل تاسیسات غیر هسمف..........................هساحت کل تاسیسات هسمف

هترهرتغ  ......................... جوغ کل هساحت تاسیسات هسمف و غیر هسمف
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 :وضعیت تهذاشتی

 .............        ٚ تؼساز آٖ     زاضز٘ساضز  حٛضچٝ ضسػفٛ٘ی

                        ذیط                       ٘سثتاًتّی:                 لاتُ ضستطٛ ٚ ضسػفٛ٘ی

                 اتٛٔاتیهضستطٛ                                      زستی

                      زاضز                            ٘ساضز سىٛی تاضٌیطی

                           سایط                   ٔٛظاییه                  سطأیهسًٙ:             پٛضص سطح وف ٚ زیٛاضٞا

 :وضعیت تهذاشتی جایگاه

                        وٓ                     ٔتٛسطوافی:                                                   ٘ٛض 1

                        ٘أطّٛب                     ٔتٛسطذٛب:                                            تٟٛیٝ - 2

                         ٘أطّٛب                    ٔتٛسطذٛب:   ٘حٛی جٌّٛیطی اظ ٚضٚز حططات ٔٛشی- 3

                   ٘ساضزاططاف آٖ ٞٛا جطیاٖ زاضز:             ٔٛلؼیت ضیط سطز وٗ زض جایٍاٜ- 4

                           زاضز٘ساضز چاٜ جصب-5

 

 :نظریه کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی

 ٟٔطٚ أضاء واضضٙاس 
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 فرم تازدیذ کارشناسی توذیذ پروانه تهره ترداری

 :-----روستا :-------  دهستاى:--------  تخش:-------   شهرستاى :-------    نام ونام خانوادگی هجری 

 

 : --------------نام طرح جوغ آوری شیر 

 

ثثت هشخصات سیستن  وضعیت آب ترق

 جوغ آوری

تخلفات در نوع  

 جوغ آوری

 تخلفات ساختوانی

 نذارد دارد نذارد دارد نذارد دارد سایر چاه هنطمه ای شنراتور

          

 

 :--------------توضیحات کارشناسی 

 

 

 : ---------                                                         تاریخ کارشناسی:----------------                                           نام ونام خانوادگی کارشناس

  ههر و اهضاء          

 تجهیسات  تاسیسات ساختوانی سیستن سرهایشی تهویه هوجودی هخازى 

 جوغ آوری

 هنثغ

 رخیره

                               آب

تانک 

 سپتیک

 هخسى

                                  تعادل

 سرد

 کننذه

ای صفحه                           

  هناسة ناهناسة هناسة ناهناسة هناسة ناهناسة
 ٘أٙاسة

  
 ٔٙاسة
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 کروکی هحل واحذ هرکس جوغ آوری شیر 

 

 

 ضٕاَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . است---------------- زض ضٚستای ------------------وطٚوی ٔطوعجٕغ آٚضی ضیط ٔٛجٛز ٔتؼّك تٝ 

 ٟٔط ٚأضاء --------------------- تاضید------------------- ٘اْ ٚ٘اْ ذا٘ٛازٌی واضضٙاس

 

 


