
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی         

 سازمان جهاد کشاورزی استان البرز   

 : کد صدور پروانه نهالستان: فرایند

 : شماره بازنگری

 : صفحه

 تشریح نحوه ساماندهی نهالستان های استاندارد و تایید صالحیت نهال در جهت صدور پروانه: هدف و دامنه فعالیت

 های صادر شده تعداد پروانه: پایش فرایند

 مستندات و سوابق مورد نیاز زمان اجرا اقدام کننده شرح فعالیت ردیف

 روز 1 مرکز خدمات جهاد کشاورزی و ارائه تقاضای کتبی خدمات مراجعه متقاضی به مرکز  1

مدارک مالکیت زمین یا + درخواست متقاضی

مستندات آب مورد + ساله 5اجاره نامه محضری 

+ و نماتد خاک ،آزمایش آب (+دائمی)نیاز 

) مدارک متقاضی و کارشناسان فنی نهالستان

 طرح احداث نهالستان(+ عضو نظام مهندسی

 متقاضیپرونده  روز 1 مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانمدیریت تشکیل پرونده و ارسال به  2

 پرونده متقاضی+ طرح توجیهی روز 3 مدیریت شهرستان بررسی فنی طرح و تطبیق مدارک 3

 پرونده متقاضی+ صورتجلسه روز 1 مدیریت شهر ستان تنظیم صورتجلسه شهرستانی و ارسال مدارک به استان 4

 بررسی طرح احداث نهالستان  5
مدیریت باغبانی و کمیته 

 فنی نهال
 توجیهیطرح  روز 3

 تاییدیه طرح توجیهی روز 2 کمیته فنی نهال بازدید از محل تاسیس نهالستان و تایید طرح 6

7 
تنظیم صورتجلسه و تکمیل مدارک و ارسال به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و 

 نهال
 روز 2 کمیته فنی نهال

تاییدیه طرح +پرونده متقاضی+صورتجلسه

 توجیهی

 تولید نهال و ارائه به متقاضی و ارسال به مدیریت باغبانیصدور مجوز موقت  8
موسسه تحقیقات ثبت و 

 گواهی بذر و نهال
 مجوز موقت تولید نهال روز 8

ارسال پرونده متقاضی به انضمام مجوز موقت تولید نهال به اداره صدور پروانه جهت  9

 بهره برداری صدور پروانه
 مجوز موقت تولید نهال+متقاضیپرونده  روز 5 مدیریت باغبانی

 صدور پروانه نهالستان  11
اداره صدور پروانه سازمان 

 جهاد کشاورزی استان 
 مجوز موقت تولید نهال+پرونده متقاضی روز 2

یئرحمت اله شفا: تصویب کننده  

معاون توسعه منابع انسانی سازمان : سمت   

: تاریخ و امضاء  

عامری مهابادعباسعلی : تایید کننده  

معاون بهبود تولیدات گیاهی: سمت   

:تاریخ و امضاء  

سید محسن موسوی:  تهیه کننده  

مدیر امور باغبانی:  سمت  

:تاریخ و امضاء  


