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پروانه تاسیس واحد گلخانه : فرآیند  
 وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
: شماره بازنگری  

: صفحه  

تشریح و نحوه تاسیس واحد های محصوالت گلخانه ای به منظور افزایش محصوالت گلخانه ای  :هدف و دامنه فرآیند  

گزارش عملکرد ـ تعداد پروانه های صادره : پایش فرآیند  

 

 مستندات و سوابق مورد نیاز
زمان 

 انجام
 شرح فعالیت اقدام کننده

ف
 ردی

حداقل ده )سند مالکیت دارای بنجاق یا اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ 

ـ مستندات آب و تامین انرژی آ آزمایش آب و خاک ـ آزمایش نماتد ـ ( ساله

 کارشناس فنی نظام مهندسی ـ طرح احداث گلخانهمدارک متقاضی و 
روز 1  1 ارائه درخواست کتبی  متقاضی  دفاتر پیشخوان 

روز 1 پرونده متقاضی  2 ثبت و ارسال پرونده متقاضی به سازمان نظام مهندسی دفتر پیشخوان دولت 

روز 1 طرح توجیهی فنی اقتصادی  نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی 
توجیهی فنی اقتصادی درکمیته بررسی طرح بررسی طرح 

 ها
2 

روز 2 استعالملت نتایج  +پرونده متقاضی  دبیر خانه صدور پروانه تاسیس 
بررسی استعالم ها و تکمیل پرونده متقاضی توسط دبیر 

 صدور پروانه تاسیس
3 

روز 1 پرونده متقاضی  کمیته فنی مستقر در نظام مهندسی 
ارجاع پرونده متقاضی به کمیته فنی صدور پروانه تاسیس 

 مستقر در سازمان نظام مهندسی 
4 

طرح توجیهی فنی اقتصادی+ پرونده متقاضی روز 5   کمیته فنی مستقر در نظام مهندسی 
بررسی پرونده و طرح توجیهی اقتصادی فنی و اعالم نظر 

 در کمیسیون صدور پروانه ها
5 

 متقاضی  قرارداد با پیمانکار
قرارداد احداث گلخانه با پیمانکار واجد صالحیت و  عقد

 عضو نظام مهندسی 
6 

روز 1 معرفی نامه کارشناس ناظر  7 معرفی کارشناس ناظر توسط نظام مهندسی نظام مهندسی 

روز 1 پروانه تاسیس  8 صدور پروانه تاسیس نظام مهندسی 

پروانه تاسیس به متقاضیتحویل  دفتر پیشخوان دولت  پروانه تاسیس  9 

یئرحمت اله شفا: تصویب کننده  

معاون توسعه منابع انسانی سازمان : سمت   
: تاریخ و امضاء  

عباسعلی عامری مهاباد: تایید کننده  

معاون بهبود تولیدات گیاهی: سمت   
: تاریخ و امضاء  

سید محسن موسوی:  تهیه کننده  

مدیر امور باغبانی:  سمت  
: تاریخ و امضاء  


