
1 
 

 بسمه تعالی 

 فرم بازدید دام سبک صىعتی

 سازمان وظام مهىدسی کشايرزی ي مىابع طبیعی استان قسيیه

 : ...........دوتر دامپسضه:.............        مسئًل فىی:............         وبم ي وبم خبوًادگی مبله:.........     وبم ي وبم خبوًادگی وبرضىبض

 ...........................ريستب.............................. ثخص........................... ضُرستبن.......................  وبم استبن:مطخصبت دامذاری آدرض

 .............................پالن اصلی.........................پالن فرػی: ضمبرٌ

 ........................................فبصلٍ ثب ضُر............................................فبصلٍ ثب وسدیىتریه ريستبی مجبير  ثب رور وبم ريستب

 ............................................فبصلٍ ثب دامذاریُب ي وبرخبوجبت مجبير ثب رور وبم آوُب

 ..............................................مترمرثغ   مسبحت اراضی وطت وجبتبت ػلًفُبی.....................مسبحت زمیه دامذاری

         غیر لبثل لجًل            لبثل لجًل        خًة        ثسیبر خًةػبلی: يضغ تبسیسبت از وظر وىبت فىی ي اصًلی

           وًع پرياوٍ             دارد پرياوٍ ياحذ                          وذارد:          هالحظات

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد اصطجل میص      

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد ثُبرثىذ میص      

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد اصطجل لًچ      

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد ثُبرثىذ لًچ       

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد اصطجل مبدٌ جبیگسیه

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد ثُبرثىذ مبدٌ جبیگسیه 

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد  مب4ٌاصطجل ثرٌ ثبالی 

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد  مب4ٌثُبرثىذ ثرٌ ثبالی 

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد سبله ضیرديضی ي خىه وىىذٌ ضیر

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد سبله اوتظبر ضیرديضی

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد زایطگبٌ ي جبیگبٌ ثرٌ

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد جبیگبٌ میص ي ثرٌ  

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد داريخبوٍ ي ثیمبرستبن

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد ار مًاد وىسبوترٌةان

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد اوجبر یب سرپىبٌ ػلًفٍ

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد حمبم ي دستطًیی

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد مًتًرخبوٍ

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد اتبق مذیریت

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  دارد اتبق وبروری

 متر مرثغ  مسبحت  اثؼبد وذارد  داردسبیر فضبَب 

 هترهرتغ ................... هترهرتغ     هساحت کل تاسیسات غیر هسقف..........................هساحت کل تاسیسات هسقف

 هترهرتغ  ......................... جوغ کل هساحت تاسیسات هسقف ٍ غیر هسقف

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 منابع طبیعی استان قزوین



 :آهار دام هَجَد در داهذاری

 ول گلٍ              میص               لًچ             مبدٌ جبیگسیه             ثرٌ                وصاد

 :ػلًفٍ

             لراردادی           استیجبریتبمیه ػلًفٍ از مسارع ضخصی

 :جمغ مسبحت اراضی وطت وجبتبت ػلًفُبی دامذاری                   َىتبر ي ضبمل اوًاع زیر است

 

         تؼذاد آن             ظرفیت ولی                 متر مىؼت                   داردسیلً                    وذارد

 درصًرتی وٍ ػلًفٍ خبرج از دامذاری تُیٍ میطًد محل تُیٍ ػلًفٍ رور گردد

 

 :ٍضغ کارگراى

              دارد     ي تؼذاد آن             گًاَی ثُذاضتی  وذارد           داردوذارد:                  لجبض وبرگری

 :ٍسائل ایوٌی ٍ ضذ ػفًَی

       تؼذاد              دارد      ي تؼذاد آن                  ضؼلٍ افىه       وذارد              داردسمپبش                            وذارد

       ي تؼذاد آن               داردحًضچٍ ضذ ػفًوی            وذارد

                      داردحمبم ضذ وىٍ                    وذارد

 :يضغ مؼذيم وردن الضُُب ي دامُبی سمط ضذٌ

 طرز اوجبر وردن وًد ي محل وگُذاری ي طریمٍ حمل آن

 

  ......................:ًحَُ تاهیي آب ٍاحذ
 

 :ًحَُ تاهیي ترق ٍاحذ

 تؼذاد مًتًر شوراتًر     وًع آن:                     ثرق ضخصی           تجبری         صىؼتیوطبيرزی:  ثرق مىطمُبی

 :ًظریِ کارضٌاس

 

 

 

 وبم ي وبم خبوًادگی

 وبرضىبض امًر دام 

 



 فرم تازدیذ کارضٌاسی توذیذ پرٍاًِ تْرُ ترداری

 :-----رٍستا :-------  دّستاى:--------  تخص:-------   ضْرستاى :-------    ًام ًٍام خاًَادگی هجری 

 

 : --------------ًام طرح داهذاری

 

تخلفات در ًَع  ثثت هطخصات دام ٍضؼیت آب ترق

 پرٍرش

 تخلفات ساختواًی

 ًذارد دارد ًذارد دارد ًذارد دارد سایر چاُ هٌطقِ ای ژًراتَر

          

 

 :--------------تَضیحات کارضٌاسی 

 

 

 

 

 

 : ---------                                                         تاریخ کارضٌاسی:----------------                                           ًام ًٍام خاًَادگی کارضٌاس

 هْر ٍ اهضاء          

 

تؼذاد دام  تاسیسات ساختواًی سیستن حرارتی تَْیِ هَجَدی ػلَفِ

 هَجَد

کل  هٌاسة ًاهٌاسة هٌاسة ًاهٌاسة هٌاسة ًاهٌاسة یًَجِ جَ کلص کٌساًترُ

 گلِ

 هَلذ 

            



 کرٍکی هحل ٍاحذ داهذاری

 

 

 ضمبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . است---------------- در ريستبی ------------------وريوی محل دامذاری مًجًد متؼلك ثٍ 

 مُر يامضبء --------------------- تبریخ------------------- وبم يوبم خبوًادگی وبرضىبض

 


