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 بسمه تعالی 

 فرم بازدید دامداری ياحدهای کًچک ريستایی

 سازمان وظام مهىدسی کشايرزی ي مىابع طبیعی استان قسيیه

 -----------ضطوت/ذاًن/ آلا:---- هَضخ---------- واضضٌاس اهَضزام بطاساس زضذَاست ضواضُ  :-------------------بایٌجاى

اظهحل عولیات ٍتاسیسات ٍاحس فَق الصوط باظزیس بعول آٍضزُ وِ شیال -------هبٌی بطصسٍض پطٍاًِ زاهساضی ضٍستایی یه ٍاحس زض ضْطستاى 

 .گعاضش الظم اعالم هیگطزز

 -------- ضٍستای---------------- زّستاى------------- برص------------- ضْطستاى:   هَلیعت زلیك هحل اجطای ططح

 ------------- پالن اصلی --------------- پالن فطعی : ضواضُ

                                                    ذاضج ضٍستا                      حاضیِ ضٍستازاذل ضٍستا:   هَلیعت هحل اجطای ططح ًسبت بِ ضٍستا

 هتط هطبع:------------ (بْاضبٌس )هتطهطبع                         غیط هسمف:-------------- هسمف:ابعاز ٍهساحت جایگاُ

 :------------------------هٌبع تاهیي بطق :------------------  هٌبع تاهیي آب

-----------  . غطب-----------ضطق----------جٌَب------------فاصلِ هحل تا ًعزیىتطیي زاهساضیْای اططاف اظ ططف ضوال 

 :(هترهرتغ)هساحت جایگاُ

 ---------------------  .بْاضبٌس----------------.   هساحت اصطبل

 --------------    .    ضیط زٍضی-------------------  .     اًباض علَفِ----------------  .  ظایطگاُ

 ----------------  .هَتَضذاًِ----------------  .   ذاًِ هسیطیت----------------   .  ذاًِ واضگطی

 ضاس------------------- ظطفیت زاهساضی

------گَسفٌس-------------------گاٍ هیص----------------- گاٍ ضیطی------------------ گَسالِ پطٍاضی: تؼذاد کل دام هَجَد

 --------------------ته سوی------------------ضتط---------------بع-----

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 منابع طبیعی استان قزوین
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                                                ًاهطلَب                      هتَسطهطلَب:ٍضیؼت ساختواى داهذاری از ًظر استحکام

                       ذیط                       ًسبتابلی: لابل ضستطَ ٍضسعفًَی :       ٍضیؼت تْذاضتی

                          چَب            ذطت ٍگل                 سٌگیآجط ٍسیواى:   ًَع هصالح

                  غیطُ              واّگلی          گچی           سیواًی         زاضزًساضز: پَضص سطح زیَاضّا

             گٌبسی          چَب                ضطبی                لَسیایطاًیت:   پَضص سمف

                     ون                      هتَسطوافی:  ًَض –الف        :ٍضیؼت تْذاضتی جایگاُ 

                      ًاهطلَب                    هتَسطذَب:  تَْیِ –ب 

                       هططَب                     ًیوِ ذطهذطه:  بستط –ج 

                ًساضززاضز:  سیلَ – ظ                                                    ًساضززاضز:  اًباضعلَفِ –ز 

                          ذیطبلی:                 زاهساضی جسا اظ هحل هسىًَی است

          ضٍزذاًِ           چاُ             لٌات             چطوِلَلِ وطی: ٍضیعت تاهیي آب 

                                  ًساضززاضز:      ٍضیعت تاهیي بطق

                   ًاهطلَب                  هتَسطذَب:     ٍضیعت آبطرَض

                          ًاهطلَب             هتَسطذَب:   ٍضیعت آذَض

 ّىتاض---------------ّىتاض                  پس چطا --------------وطت علَفِ : هٌاتغ ٍهیساى تاهیي ػلَفِ

ّىتاض ---------------- ّىتاض                   سایط هٌابع ---------------پطٍاًِ چطا 

 -------------------------------------------------------------------------------------:ًظریِ کارضٌاسی

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

:هْط ، اهضاء ٍ تاضید:                                                              ًام ًٍام ذاًَازگی واضضٌاس  



 

3 
 

 فرم تازدیذ کارضٌاسی توذیذ پرٍاًِ تْرُ ترداری

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

 

 : --------------ًام طرح داهذاری

 

 تخلفات ساختواًی تخلفات در ًَع پرٍرش ثثت هطخصات دام ٍضؼیت آب ترق

 ًذارد دارد ًذارد دارد ًذارد دارد سایر چاُ هٌطقِ ای شًراتَر

          

 

 :--------------تَضیحات کارضٌاسی 

 

 

 

 

 

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

  هْر ٍ اهضاء          

 تؼذاد دام هَجَد تاسیسات ساختواًی سیستن حرارتی تَْیِ هَجَدی ػلَفِ

کل  هٌاسة ًاهٌاسة هٌاسة ًاهٌاسة هٌاسة ًاهٌاسة یًَجِ جَ کلص کٌساًترُ

 گلِ

 هَلذ 
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 کرٍکی هحل ٍاحذ داهذاری

 

 

 ضوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  است---------------- زض ضٍستای ------------------وطٍوی هحل زاهساضی هَجَز هتعلك بِ 

 هْط ٍاهضاء --------------------- تاضید------------------- ًام ًٍام ذاًَازگی واضضٌاس


