
 

  

 

 

 راهنمای دریافت خدمات 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 استان قزوین 

 

 تاسیس پروانه تمدید و صدور

 صنعتی نیمه و صنعتی دامپروری 

 13011212108کد خدمت: 

 :شرح خدمت

مجوزی است که برای احداث بنا، براساس موافقت صادره و  ،پروانه تأسیس

دریافت موافقت اصولی ، ضمن رعایت ضوابط و مقررات نظام دامپروری صادر می 

 گردد .

 :مدت زمان تقریبی ارائه خدمت
 ماه ) براساس ضوابط دستگاه های اجرایی استان ( 2روز تا  15 

 :قوانین یا الزامات قانونی مرتبط
oتشکیل سازمان . دستورالعمل 

o. کتاب نظام دامپروری 

o. سایر ضوابط و قوانین کارگروه بخش کشاورزی استان 

 :شرایط صدور موافقت اصولیمدارک و 

 : شرایط عمومی

o،ارائه درخواست متقاضی 

o،ارائه مدارک هویتی حقیقی یا حقوقی 

oاولیه شامل سند قطعی زمین به نام متقاضی، مدارک  ارائه

 ( اجاره یا قطعی ) زمین جهت کشت علوفهدارا بودن 

o ارائه مجوز آب 

  :دریافت موافقت اصولی گاو شیری و دام سبک شرایط اختصاصی

مدارک مورد نیاز بسته به مکان دامپروری شرایط اختصاصی و 

 متفاوت است و به این شرح است:     

آوج ، طارم ، الموت ، کوهین (مناطق آزاد ( : 

o کارشناسی زمین دامداری،تهیه نقشه و گزارش 

oهای صدور مجوزها و پروانه نام اینترنتی در پنجره واحدثبت

   eagri.maj.irوزارت جهاد کشاورزی به نشانی 

o استعالم از نظام دامپزشکی جهت موافقت و صدور پروانه

 بهداشت 

:برای صدور موافقت اصولی گاو شیری و دام سبک  مناطق دشتی

بایستی یکی از دو اقدام زیر را به در مناطق دشتی، متقاضی 

 انتخاب خود انجام دهد: 

راس دام سنگین از  100راس دام سبک یا  300خروج ( 1

 روستا با شرایط اختصاصی زیر: 

oالذکر فوقشورا مبنی بر موجود بودن تعداد دام  یهتایید، 

o ... ،مبنی بر الزام آور بودن  نامه بهداشت،محیط زیست

 از روستا، خروج دام

o،تهیه نقشه دامداری داخل روستا 

o تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و اعالم

 تعداد دام موجود و مستحدثات دامداری، 

o،تهیه نقشه و گزارش کارشناسی زمین دامداری 

o ثبت نام ایترنتی در پنجره واحد صدور مجوز ها و پروانه های   

 eagri.maj.irوزارت جهاد کشاورزی به نشانی 

 

o استعالم از نظام دامپزشکی جهت موافقت و صدور پروانه بهداشت 

o ارائه موافقت و تاییدیه مدیریت امور اراضی استان جهت تغییر

 کاربری اراضی.

 هکتار زمین با شرایط زیر: 50( ارائه 2

o،تهیه نقشه و گزارش کارشناسی زمین دامداری 

o ثبت نام اینترنتی در پنجره واحد صدور مجوز ها و پروانه های

 eagri.maj.irوزارت جهاد کشاورزی به نشانی 

oاستعالم از نظام دامپزشکی جهت موافقت و صدور پروانه بهداشت 

o ارائه موافقت و تاییدیه مدیریت امور اراضی استان جهت تغییر

 کاربری اراضی.

  : سایر ماکیانولی دریافت موافقت اص شرایط اختصاصی

o ،تهیه نقشه و گزارش کارشناسی زمین دامداری 

oهای نام اینترنتی در پنجره واحدصدور مجوزها و پروانهثبت

 ، eagri.maj.irوزارت جهاد کشاورزی به نشانی 

o استعالم از نظام دامپزشکی جهت موافقت و صدور پروانه

 بهداشت

 : پرواری دریافت موافقت اصولی گوساله شرایط اختصاصی

o راس دام سنگین از روستا،  100خروج 

o راس دام سنگین در  100تاییدیه شورا مبنی بر موجود بودن

 روستا،

o تاییدیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و اعالم

 تعداد دام موجود و مستحدثات دامداری، 

o ،تهیه نقشه و گزارش کارشناسی زمین دامداری 

oهای نام اینترنتی در پنجره واحدصدور مجوزها و پروانهثبت

   eagri.maj.irوزارت جهاد کشاورزی به نشانی 

o استعالم از نظام دامپزشکی جهت موافقت و صدور پروانه

 بهداشت 

oضی استان جهت تغییر ارائه موافقت و تاییدیه مدیریت امور ارا

  کاربری اراضی.

 



 

 :تاسیس پروانهدر صدور  های مورد نیازاستعالم

 استعالم از بخشداری، -3استعالم از مدیریت امور اراضی،      - 2                   استعالم آب،-1

 استعالم از برق، -6                        استعالم از گاز،   -5   استعالم از محیط زیست، -4

 استعالم از اداره کل میراث فرهنگی.  -8                      استعالم از اداره کل منابع طبیعی،  -7      

 :تاسیس پروانهشرایط و مدارک  مورد نیاز در تمدید 

o درصد پیشرفت فیزیکی 20بار نخست: داشتن حداقل ، 

o درصد پیشرفت فیزیکی. 50بار دوم: داشتن حداقل 

 :کارشناسان تخصصی بابت اخذ مشاوره
oجناب آقای مهندس میربابایی:  کشاورزی استان قزوینسازمان جهاد  -امور دام 

oجناب آقای مهندس عزتی زی استان قزوینسازمان جهاد کشاور -امور طیور : 

o جناب آقای مهندس رضانیا سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین : –امور شیالت 

 :های متداولپرسش

 موافقت      ؟صنعتی چه مدت استنیمهمدت زمان اعتبار موافقت اصولی تاسیس دامپروری صنعتی و

   سال . 1ماه و تاسیس  6اصولی 

پس از بازدید کارشناسی و موافقت نظام  لی، درصورت لزومب ؟آیا امکان تمدید موافقت اصولی وجود دارد

 یک بار قابل تمدید است.  دامپزشکی،

 برای دو مرتبه امکان حداکثرتمدید مجوز تاسیس  ؟امکان تمدید مجوز تاسیس برای چند بار وجود دارد-

پذیر است و در هر مرتبه، متقاضی بایستی شرایطی را دارا باشد که در بخش شرایط و مدارک مورد نیاز 

  اشاره شده است. 

 هزینه های تقریبی دریافت خدمت :
 

ریال تا  000/530/1)از مبلغ  : GPS پرداخت هزینه بابت معرفی کارشناس جهت تهیه نقشه .1

    ریال براساس موقعیت واحد تولیدی مورد نظر متغیر می باشد( 000/675/2

ریال ) سهم  000/480مبلغ   کارشناسی : پرداخت هزینه بابت معرفی کارشناس جهت تهیه گزارش.2

 ریال دریافتی توسط کارشناس. 000/125/1مابقی به مبلغ  نظام مهندسی (

 ) براساس هزینه کلی طرح و ظرفیت و ... متغیر می باشد ( پرداخت هزینه بابت تهیه طرح توجیهی.3

  پرداخت هزینه بابت تهیه سایت پالن ) براساس متراژ مسقف و غیرمسقف و ... متغیر می باشد (.4

 ریال ( 000/000/2پرداخت هزینه بابت شرکت در دوره آموزشی )به مبلغ .5

 
 

 صنعتی:  مراحل صدور پروانه تاسیس دامپروی صنعتی و نیمه .

 دریافت موافقت اصولی، .1

 های مورد نیاز ، انجام استعالم.2

 تهیه طرح توجیهی و سایت پالن ،.3
  ،شرکت در دوره آموزشی . 4

 تکمیل نمودن فرم تعهد رسمی ) فرم تهیه شده (،. 5

های وزارت جهاد کشاورزی به نشانی اینترنتی در پنجره واحدصدور مجوزها و پروانهنام ثبت. 6
eagri.maj.ir        

 ارجاع به نظام دامپزشکی جهت بررسی و اعالم موافقت در صورت احراز شرایط،  .7

 دریافت پروانه بهداشت توسط متقاضی و ارائه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی،  .8

 .بررسی نهایی و صدور مجوز تاسیس دامپروری .9

 : کشاورزی سازمان نظام مهندسیمشخصات نمایندگان میز خدمت 

 شماره تماس مشخصات نماینده میز خدمت محل ارائه خدمت ردیف

 24داخلی:   028 -33356690تلفن:   مرجان حق وردیلو استان 1

 2داخلی:  028 -33356690تلفن:   فریده یارقلی استان 2

 4داخلی:   028 -33356690 تلفن: معصومه کشتکار باقری استان 3

 028 – 32821276تلفن:   یوسفیرقیه  شهرستان آبیک 4

 028 – 34624014تلفن:   ابراهیم باطومچی شهرستان آوج 5

 028 – 32238844تلفن:   نعمت اله فتحی زهرائی شهرستان البرز 6

  028 – 34230224تلفن:   محمد علی دودانگه شهرستان بویین زهرا 7

  028– 35230622تلفن:  مهدی طاهری شهرستان تاکستان 8

 پل ارتباطی ما با شما: 
ضلع شمالی سازمان راه عمران،  چهار :قزوین کشاورزی و منابع طبیعیسازمان نظام مهندسی نشانی .1

  028 – 33356690 -1تلفن:  شهید عباسپور، ، خیابانجهاد کشاورزی استان

شهرستان ها: نشانی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در .2

         مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها

 028 - 33335041 -5تلفن گویا سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:  .3

  028 – 33337554 :معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قزوینتلفن .4

  028 – 33332239تلفن مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان:  .5

 snmkq.ir:  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعینشانی تارنمای )سایت( سازمان .6

 


