
ری استان اصفهان                                 مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان    طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 

 فرآیند  صدور    مجوزاه     رد

 اصفهانصناعي و معادن استان  اداره کل

 

  

javascript:;
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 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 گواهينامه کشف -پروانه اکتشاف  –موافقت دوماهه  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان صنايع و معادن استان اصفهان عنوان مرجع صادر کننده
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 بهره برداري معادن  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگی کننده به موضوع

 سرجوقيان  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

 ارائه مدارك و استعالمات طرح اكتشاف  –ثبت محدوده بالمعارض اكتشافي   -

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

-  
پاسخ استعالمهاي ارگانهاي ذيربط پيش بيني در قانون و ارائه مدارك شخصي ، كپي شناسنامه 

 ، برگ نظام وظيفه 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا

 هر مرحلهمراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 متقاضي تقاضاي ثبت  05 ثبت محدوده 1
صدور مجوز 

 دو ماهه
 متقاضي

  65 ميله گذاري 2
تقاضاي ميله 

 گذاري
 ميله گذاري متقاضي

ارگانهاي ماده معدني 

 داخلي

0 
صدور پروانه 

 اكتشاف
65  

پاسخ استعالم و 

 طرح اكتشاف
 متقاضي پروانه اكتشاف متقاضي

4 
انجام مراحل 

 اكتشافي
 متقاضي گزارش نهايي متقاضي پروانه اكتشاف  060

0 
صدور گواهي 

 كشف
175  

گزارش نهايي 

 اكتشاف
 متقاضي گواهي كشف متقاضي

 

 

 سایر اطالعات تکميلی

  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

  : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار مرحلهعنوان  کد مرحله

 ثبت محدوده 1

 

 ميله گذاري 2

 صدور پروانه اكتشاف 0

 انجام مراحل اكتشافي 4

 صدور گواهي كشف 0

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 پروانه بهره برداری معدن عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 فعاليت اقتصادیاطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه 

 سازمان صنايع و معادن استان اصفهان عنوان مرجع صادر کننده

 مجتمع اداري غدير-بهمن 22خيابان  نشانی و کد پستی

  2640785 - 4 تلفن

 2684502 نمابر

 info@isfahanim.org.ir پست الکترونيک

 http://isfahan.mim.gov.ir آدرس سایت

 بهره برداري معادن  قسمت رسيدگی کننده به موضوعنام وشماره تلفن واحد یا 

 سرجوقيان  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

  - قانون معادن  15قانون معادن تبصره يك ماده  15ماده 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

، شناسنامه معدن ، ( 1پ ، ب ، )مدارك شناسايي ، تكميل فرم درخواست : اشخاص حقيقي 

آگهي تأسيس شركت ، اساسنامه ، آكهي تغييرات ، : مسئول فني معدن اشخاص حقوقي 

 ، شناسنامه معدن ، مسئول فني معدن ( 1پ ،ب،)تكميل فرم 

 –گواهينامه كشف معدن 

 سپرده بانكي 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    تضمين حسن انجام تعهدات

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضی
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 5 8 بررسي طرح 1
طرح بهره 

 برداري
 متقاضي

بررسي طرح يا اعالم 

 نواقص
 اداره نظارت

 5 8 تكميل مدارك 2
پرسشنامه هاي 

 تكميل شده
 متقاضي

تأييد مدارك تكميل 

 شده
 اداره نظارت

0 

تهيه رونوشت 

پروانه بهره 

 برداري

5 1 
تكميل فرم 

 رونوشت

بخش كامپيوتر 

 آمار و اطالعات

ثبت شماره و تاريخ 

 توسط دبيرخانه
 اداره نظارت

4 
حفاظتي 

 كتابچه پروانه
5 1 

كتابچه بهره 

برداري به صورت 

 خام

 اداره نظارت
جمع آوري وتكميل 

 جهت صدور پروانه
 نظارتاداره 

0 
صدور پروانه 

 بهره برداري
5 5.2 

كتابچه بهره 

 برداري

كارشناس ، رئيس ، 

معاونت امور 

 معدني ، رياست

پروانه بهره برداري 

 صادر شده

دبيرخانه جهت 

 ممهور نمودن

6 
تحويل پروانه 

 بهره برداري
5 5.2 

فرم تحويل و 

تعهد پروانه بهره 

 برداري

 اداره نظارت

تكميل فرم تحويل 

ودفاتر استخراج فروش 

ومجوز محل مواد 

 معدني

 متقاضي

 

 

 سایر اطالعات تکميلی

 سال  20با توجه به موافقت سازمان از يك تا  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست
بستگي به ميزان نواقص پرسشنامه وارائه فرم هاي 

 . كامل شده 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 بررسي طرح 1

 

 تكميل مدارك 2

 تهيه رونوشت پروانه بهره برداري 0

 حفاظتي كتابچه پروانه 4

 صدور پروانه بهره برداري 0

 تحويل پروانه بهره برداري 6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 معدنمجوز برداشت  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان صنايع و معادن استان اصفهان عنوان مرجع صادر کننده

 مجتمع اداري غدير-بهمن 22خيابان  نشانی و کد پستی

  2640785 - 4 تلفن

 2684502 نمابر

 info@isfahanim.org.ir پست الکترونيک

 http://isfahan.mim.gov.ir آدرس سایت

 بهره برداري معادن  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگی کننده به موضوع

 سرجوقيان  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

 عمليات آزمايشگاهي طرح هاي عمراني برداشت واريزه وجزئي از ذخيره  قانون معادن  10ماده 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

براي )آگهي تأسيس ، آگهي آخرين تغييرات ، نامه معرفي از ارگان دولتي : اشخاص حقيقي 

شامل يك برگ نقشه كه محدوده )، تكميل فرم درخواست وضمايم آن ( طرح هاي عمراني 

آگهي شناسنامه وكارت ملي ، : اشخاص حقوقي ( .مورد درخواست روي آن مشخص باشد

 ، تكميل فرم درخواست وضمايم آن ( اي طرح هاي عمرانيبر)معرفي نامه از ارگان دولتي 

گزارش بازديد كارشناس ، 

تأييد محدوده توسط امور 

 كالك ، در صورت نياز استعالم 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

   با توجه به ميزان برد  پرداخت قيمت پايه ماده معدني 

    - منابع طبيعي % 0

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

1 
تحويل مدارك و 

 فرم درخواست
 اعالم نظر متقاضي درخواست مجوز 1 5

اداره نظارت 

 واكتشاف

2 
بازديد محدوده و 

 ارائه گزارش
 بازديد معدن 5 8

كارشناس 

 سازمان
 گزارش بازديد

اداره نظارت و 

 اكتشاف

0 
اعالم نظر و ثبت 

 كالك
1 5 

گزارش 

 كارشناس

اداره اكتشاف 

 امور كالك

تأييد ويا عدم 

 تأييد

اداره نظارت و 

 اكتشاف

4 

تعيين مبالغ 

پرداختي 

ودرصورت نياز 

 استعالم

روز،در  1

صورت 

 65استعالم 

5 

تعيين مبالغ 

پرداختي ونامه 

 استعالم

اداره نظارت و 

 اكتشاف

ارائه فيش 

پرداختي 

 واستعالم

اداره نظارت و 

 اكتشاف

0 
صدور مجوز 

 برداشت 
 ماشين نويسي 5 1

اداره نظارت 

 واكتشاف

مجوز تايپ 

 شده

اداره نظارت و 

 اكتشاف

6 
ثبت مجوز برداشت 

 صادر شده
 اداره نظارت مجوز صادره 1 5

مجوز ثبت 

 شده
 دبيرخانه 

 

 

 سایر اطالعات تکميلی

 ماه  12با توجه به موافقت سازمان از يك تا  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 : گویی از تاریخ ثبت در خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ 
بستگي به ميزان نواقص و زمان صرف شده توسط 

 . متقاضي براي رفع نواقص دارد 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 مدارك و فرم درخواستتحويل  1

 

 بازديد محدوده و ارائه گزارش 2

 اعالم نظر و ثبت كالك 0

 تعيين مبالغ پرداختي ودرصورت نياز استعالم 4

 صدور مجوز برداشت  0

 ثبت مجوز برداشت صادر شده 6

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا

 

 مجوزیا پروانه اقتصادیاطالعات 
 طراحی ومونتاژ/ جواز تأسيس ویژه توليد  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان صنايع و معادن استان اصفهان عنوان مرجع صادر کننده

 مجتمع اداري غدير-بهمن 22خيابان  نشانی و کد پستی

  2640785 - 4 تلفن

 2684502 نمابر

 info@isfahanim.org.ir پست الکترونيک
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 معاونت برنامه ريزي نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگی کننده به موضوع

 مهندس شاهين آذري   نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 مجوز صادرهشرایط الزم برای 
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

  
 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

كارت پايان خدمت ، آگهي تأسيس شركت در صورت شركت بودن ، معرفي 

 نامه از ستاد سرمايه گذاري استان جهت اتباع خارجي 
-  

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

   ريال  155555 پرداخت حق التمبر دارايي 

   ريال  155555 ( خزانه)پرداخت بابت صدور پروانه 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

1 
بررسي مدارك 

 متقاضي 
8 5 

پرسشنامه 

 تكميل شده

/ كارشناس 

اداره برنامه 

 ريزي

نواقص 

 پرسشنامه
 متقاضي

2 

درخواست 

 استعالم از

ارگانهاي ذيربط 

 بسته به نوع جواز

8 5 

نامه استعالم 

سازمان به ارگان 

 مربوطه

/ كارشناس 

اداره برنامه 

 ريزي

پاسخ استعالم 

از ارگان 

 مربوطه

كارشناس 

اداره برنامه 

 ريزي

 تأييد پرسشنامه 0

بستگي به زمان 

اصالح 

پرسشنامه 

توسط متقاضي 

 دارد

5 

پرسشنامه 

اصالح شده و 

مدارك 

 درخواستي

كارشناس 

اداره برنامه 

 ريزي

 پرسشنامه 
اداره برنامه 

 ريزي

 5.0 5 واريز وجوه نقدي 4

مبالغ تعيين 

شده جهت 

 صدور جواز

 متقاضي

دو فيش 

بانكي 

 دريافتي

اداره برنامه 

 ريزي

0 

دريافت 

جوازتأسيس تايپ 

 شده

5 5.1 

پرسشنامه تأييد 

شده توسط 

اداره برنامه 

 ريزي

 ماشين نويسي
جواز تأسيس 

 تايپ شده
 متقاضي

6 

تأييد جواز 

تأسيس تايپ 

 شده

5 5.1 

جواز تأسيس 

تايپ شده 

 وفيش بانكي

اداره برنامه 

ريزي 

كارشناس و )

 (رئيس اداره

جواز تأسيس 

 تايپ شده
 متقاضي

8 
تأييد فيش هاي 

 بانكي 
5 5.1 

جواز تأسيس 

تأييدشده اداره 

 برنامه ريزي

 ذيحسابي

مهر تأييد 

بر ذيحسابي 

روي جواز 

 تأسيس

 متقاضي

7 
امضاي نهايي 

 جواز تأسيس
5 5.1 

جواز تأسيس 

تأييد شده اداره 

برامه ريزي 

 وذيحسابي

معاونت برنامه 

 ريزي

جواز تأسيس 

 امضا شده
 متقاضي

2 

ارائه مدارك 

ضميمه جهت 

 تشكيل پرونده

5 5.1 
مدارك ضميمه 

 جواز تأسيس
 متقاضي

تشكيل 

پرونده 

 متقاضي

دبيرخانه 

 وبايگاني

 



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا

 

 سایر اطالعات تکميلی

 ماه  6 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست
بستگي به ميزان نواقص پرسشنامه وزمان صرف شده 

 . توسط متقاضي جهت رفع نواقص دارد 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 بررسي مدارك متقاضي  1

 

 درخواست استعالم از ارگانهاي ذيربط بسته به نوع جواز 2

 تأييد پرسشنامه 0

 واريز وجوه نقدي 4

 دريافت جوازتأسيس تايپ شده 0

 تأييد جواز تأسيس تايپ شده 6

 تأييد فيش هاي بانكي  8

 امضاي نهايي جواز تأسيس 7

 مدارك ضميمه جهت تشكيل پروندهارائه  2

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا

 

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 طراحی ومونتاژ/ پروانه بهره برداری ویژه توليد  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 اصفهانسازمان صنايع و معادن استان  عنوان مرجع صادر کننده

 مجتمع اداري غدير-بهمن 22خيابان  نشانی و کد پستی

  2640785 - 4 تلفن

 2684502 نمابر

 info@isfahanim.org.ir پست الکترونيک

 http://isfahan.mim.gov.ir آدرس سایت

 خدمات صنعتي  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگی کننده به موضوع

   اعرابيمهندس  افراد پاسخگوینام و شماره تلفن فرد یا 

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

  
 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

كپي مدارك ثبت شركت (اشخاص حقيقي)شناسنامه / كپي كارت ملي 

 ( براي دارندگان جوازتأسيس)كپي جواز تأسيس  (حقوقياشخاص )
-  

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

   ريال  155555 پرداخت حق التمبر دارايي 

   ريال  155555 ( خزانه)پرداخت بابت صدور پروانه 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحلهمراحل اجرای 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

1 

ارائه درخواست 

صدور پروانه 

 توسط متقاضي

5 5.1 

ارائه پرسشنامه 

شده پروانه  تكميل

 بهره برداري

كارشناس اداره 

 امور صنعتي

تهيه نامه 

مجوز محيط 

 زيست 

 متقاضي

2 

ارائه مجوز 

موافقت محيط 

 زيست

5 5.1 
مراجعه به 

 كارشناس

اداره امور 

 صنعتي

تعيين دقت 

 بازديد
 متقاضي

0 
بازديد از واحد 

 توليدي 
 ظرفيت سنجي 5 8

كارشناس اداره 

 امور صنعتي

اعالم ظرفيت 

براي صدور 

 پروانه

 متقاضي

4 
بررسي پرسشنامه 

 باتوجه به بازديد
5 1 

رفع نقص 

 پرسشنامه

كارشناس امور 

 صنعتي

ارسال جهت 

 ثبت الكتريكي
 متقاضي

0 
واريز فيش صدور 

 پروانه

وابسته 

 به بانك
5 

ارائه فيش 

 پرداختي

حسابداري 

 سازمان

تأييديه 

 پرداخت
 متقاضي

 امضاءاخذ  5.1 5 صدور پروانه  6

كارشناس و 

رئيس اداره و 

 رئيس سازمان

تحويل پروانه 

 صادره
 متقاضي

 

 

 سایر اطالعات تکميلی

 . پروانه بهره برداري دائم مي باشد  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت

 : حداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست
نظير )باتوجه به مراجعات به ساير ارگانهاي دولتي 

 . متغير مي باشد ...( محيط زيست و 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 توسط متقاضي ارائه درخواست صدور پروانه 1

 

 ارائه مجوز موافقت محيط زيست 2

 بازديد از واحد توليدي  0

 بررسي پرسشنامه باتوجه به بازديد 4

 واريز فيش صدور پروانه 0

 صدور پروانه  6

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 جواز تأسيس واحدهای فنی مهندسی وپروانه فنی مهندسی کامل مجوز یا پروانه صادره عنوان

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعاليت اقتصادی

 سازمان صنايع و معادن استان اصفهان عنوان مرجع صادر کننده

 مجتمع اداري غدير-بهمن 22خيابان  نشانی و کد پستی

  2640785 - 4 تلفن

 2684502 نمابر

 info@isfahanim.org.ir پست الکترونيک

 http://isfahan.mim.gov.ir آدرس سایت

 خدمات فني و مهندسي نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسيدگی کننده به موضوع

 دكتر اكرم ذوالفقاريان نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

( مهندسان ، مشاوران ومخترعان)اشخاص حقيقي 

 ( شركتها و واحدهاي توليدي)حقوقي  و

داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي فني مهندسي مرتبط با 

امتياز براساس جداول  155زمينه تخصصي مورد تقاضا و كسب حداقل 

 امتياز  205مندرج در فرم ها ، پروانه فني مهندسي 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

شناسنامه وكارت ملي ، كارت پايان خدمت ، مدرك تحصيلي 

 ، آگهي تأسيس شركت در صورت موجود بودن 
-  

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نياز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    155555 حق التمبر دارايي 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا

 صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحلهمراحل اجرای 

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

1 
بررسي مدارك 

 متقاضي 
5 1 

پرسشنامه تكميل 

 شده

اداره / كارشناس 

 وبهره وري توليد
 متقاضي نواقص مدارك

2 
تأييد نهايي مدارك 

 وپرسشنامه
5 5.0 

پرسشنامه اصالح 

شده و مدارك 

 درخواستي

اداره / كارشناس 

 توليد وبهره وري

تأييد 

پرسشنامه 

 ومدارك

رئيس اداره 

 توليد وبهره وري

0 

در )واريز وجه نقد 

مورد پروانه 

 (مهندسي بازديد

5 5.0 
مبلغ تعيين شده 

 صدور مجوز جهت
 يك فيش بانكي متقاضي

اداره توليد 

 وبهره وري

4 
دريافت جواز 

 تأسيس تايپ شده
5 5.16 

پرسشنامه تأييد 

شده توسط اداره 

 توليد وبهره وري

 متقاضي جواز تايپ شده  ماشين نويسي

0 
تأييد مجوز تايپ 

 شده
5 5.57 

مجوز تايپ شده 

 وفيش بانكي

كارشناس 

ورئيس اداره 

 وري توليد وبهره

مجوز تأييد 

 شده
 متقاضي

 5.57 5 تأييد فيش بانكي 6
مجوز شده اداره 

 توليد وبهره وري
 ذيحسابي

مهر تأييد 

ذيحسابي بر 

 روي مجوز

 متقاضي

 5.57 5 امضاي نهايي مجوز 8

مجوز تأييد شده 

اداره توليد وبهره 

 وري و ذيحسابي

 معاونت توليد
مجوز امضاء 

 شده
 متقاضي

7 

ضميمه ارائه مدارك 

جهت تشكيل 

 پرونده

 متقاضي مدارك ضميمه مجوز 5.57 5
تشكيل پرونده 

 متقاضي

دبيرخانه و 

 بايگاني

 

 سایر اطالعات تکميلی

 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعاليت
جواز تأسيس فني مهندسي يكسال وپروانه فني 

 سال  0مهندسي 

 روز  2 : در خواستحداکثر زمان تصميم گيری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت 

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پيوست 

  : سایرموارد

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 بررسي مدارك متقاضي  1

 

 تأييد نهايي مدارك وپرسشنامه 2

 (در مورد پروانه مهندسي بازديد)واريز وجه نقد  0

 دريافت جواز تأسيس تايپ شده 4

 تأييد مجوز تايپ شده 0

 تأييد فيش بانكي 6

 امضاي نهايي مجوز 8

 ارائه مدارك ضميمه جهت تشكيل پرونده 7

 

 

  



ری استان اصفهانطرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال                                مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  وسرماهی گذا



ری استان اصفهان                               مهندسین مشاور گنجینه ژپوهش اهمون اسپاداان  طرح تهیه اسنادتوسعه اشتغال وسرماهی گذا

 


