
 بسمه تعالی 

 پرندگان زینتیفرم بازدید 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

 

 ..................... شركت/خانم/آقا..............مورخ ..............مور دام طبق درخواست شماره كارشناس ا................... اينجانب

از محل عمليات ، تاسيسات واحد فوق الذكر ..........................يك واحد در شهرستان  يپرندگان زينت مبني بر صدور پروانه

 .گرددبازديد به عمل آورده كه ذيالً گزارش الزم اعالم مي

 :موقعیت دقیق محل اجرای طرح

 .......... .................روستای .............. ......................دهستان ....................................بخش ....... ................................شهرستان 

 .......... .............................پالک اصلي ........ ................................... فرعي کپال: شماره

 :ابعاد و مساحت جايگاه

 ...................................................: تعدا قفس

 ................................................... :ابعاد قفس

 متر مربع.......................................غير مسقف                        متر مربع   .................................................... مسقف

 ..................................منبع تامين برق                    .......                  ................................منبع تامين آب

 

 .......................................                                   های اطرافترين دامدارینزديك تا محل فاصله

 :مشخصات جايگاه

 متر مربع.......................................................احت زمينابعاد و مس

 ................................................... :ژاد و ن پرنده نوع                  :مشخصات پرنده

 قطعه ...............................................قطعه، تعداد كل پرنده ها...... .......................................پرنده مولد

متر مربع، ...............................................اتاق جوجه كشي متر مربع ، .................................................سالن پرورشمساحت 

 قطعه...................................... ظرفيت مربع، متر...............................................دانانبار 

 قطعه...................پرنده ها تعداد كل

 قطعه... .........قطعه، تعداد جوجه................تعداد پرنده پرستارقطعه ،..............قطعه، تعداد پرنده نر...............تعداد پرنده ماده

ان نظام مهندسی کشاورزی و سازم

 منابع طبیعی استان قزوین



 :يت ساختمان از نظر استحكاموضع

 نامطلوب متوسط مطلوب

 

 :وضعيت بهداشتي

  خير  نسبتاً  بلي قابل شستشو و ضدعفوني

 و  ذكر نوع     غيره گچي سراميك سيماني  ندارد  دارد پوشش سطح ديوارها

  گنبدی چوب ضربي  قوسي  ايرانيت پوشش سقف

 

 :وضعيت بهداشتي جايگاه

 كم  متوسط  كافي : نور  -فال

 نامطلوب  متوسط  خوب :تهويه -ب

 ذكر نوع بستر  ندارد  دارد بستر  -ج

 مرطوب  نيمه خشك  خشك :بستر -د

   داردن  دارد دارد دانانبار 

 :پرورشفاصله محل مسكوني با جايگاه 

 خیر بلي جدا از محل مسكوني است

 ساير  چاه  قنات  چشمه  كشيلوله  :وضعیت تامین آب

       ندارد  دارد :وضعیت تامین برق

     نامطلوب  متوسط  خوب :خوروضعیت آب

     نامطلوب  متوسط  خوب :یخوردان وضعیت 

 :نظريه كارشناسي

 

 

 
 كارشناس نام و نام خانوادگي

 ءامضامهرو                                                                                                                            

 



 

 فرم بازديد كارشناسي تمديد پروانه بهره برداری

 -----:روستا   -------:دهستان  --------:بخش   -------:شهرستان     -------:نام ونام خانوادگي مجری 

 

 --------------: نام طرح 

 

تخلفات در نوع  پرندهثبت مشخصات  وضعیت آب برق

 پرورش

 تخلفات ساختماني

 ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ساير چاه منطقه ای ژنراتور

          

 

 --------------:توضیحات كارشناسي 

 

 

 

 

                                                          ---------: تاريخ كارشناسي                                           ----------------:نام ونام خانوادگي كارشناس

 مهر و امضاء          

علوفه موجودی  سیستم حرارتي تهويه 
تاسیسات 

 ساختماني

 پرندهتعداد 

 موجود

 شاهدانه كنسانتره
تخم 

 كتان
 مناسب نامناسب مناسب نامناسب مناسب نامناسب گندم ارزن

كل 

 گله
 مولد

             



 كروكي محل واحد نگهداری

 

 

 شمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . است ----------------در روستای ------------------كروكي محل نگهداری موجود متعلق به 

 مهر وامضاء  ---------------------تاريخ -------------------نام ونام خانوادگي كارشناس

 


