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ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 هجَظ تبسیس ثبؽ پطًسگبى عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

هطغساضی ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ تبسیس زاهساضی ٍ 

 زاضا ثَزى ظهیي ٍاجس ضطایظ-ثسٍى پیططفت فیعیىی 

پطٍاًِ تبسیس ثطای زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ عجك ضَاثظ پطًٍسُ 

 تطىیل هی گطزز. هَافمت وویسیَى هطوع تْطاى الظم است

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفی ثطای -لغؼِ ػىس  2-فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی

 هساضن هثجتِ هطرع ضسُ زض ضطایظ اذتػبغی.-اسٌبز ظهیي-هتمبضیبى هطز

لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ ّبی 

 اثالغی اظ ٍظاضتربًِ

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زضذَاست هتمبضی 

 ثِ ضْطستبى

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

2 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ازاضُ ی اهَض زام

حساوثط یه 

 سبػت
- 

زض ذَاست 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

ثبظزیس اظهحل عطح 

تَسظ وبضضٌبس 

 هطتجظ 

ثستگی ثِ تؼساز 

 هتمبضیبى زاضز
 ثبظزیس عطح -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

4 
ضطایظ ٍ ضَاثظ 

 ًظبم زاهپطٍضی
- - 

ًتیجِ ی 

 )تػَیت 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 هتمبضی

5 
تحَیل استؼالم ّبی 

 هطثَط ثِ هتمبضی

ثبظزیس ثؼس اظ 

 اًجبم هی ضَز
- 

زض یبفت 

 پطًٍسُ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

زض یبفت 

 پطًٍسُ
 هتمبضی

6 
تحَیل پبسد 

 استؼالم ّب

ثستگی ثِ 

پیگیطی 

 هتمبضی زاضز

- 
اضجبع 

 پطًٍسُ
 پطًٍسُ  هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

 پطًٍسُ - ًػف ضٍظ تىویل پطًٍسُ 7
هؼبًٍت 

 تَلیسات زاهی
 پطًٍسُ

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

 اضسبل پطًٍسُ 8
حساوثط یه 

 ّفتِ
 پطًٍسُ -

هؼبًٍت 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 زثیطذبًِ

 هجَظ تبسیس 9
ثالفبغلِ ثؼس اظ 

 غسٍض 
- 

پطٍاًِ 

 تبسیس

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی

پطٍاًِ 

 تبسیس

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی استبى

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : هجَز یا پرٍاًِ فعالیتدٍرُ اعتثار 
سبل زاضای اػتجبض است ٍ عجك ًظط وویسیَى غسٍض  2

 سبل لبثل توسیس است  1ًَثت ّط ًَثت  2پطًٍسُ ثطای 

 ّفتِ هططٍط ثِ ػسم ٍجَز ًمع زض پطًٍسُ 1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : سال تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک

  : سایرهَارد

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زضذَاست هتمبضی ثِ ضْطستبى 1

 

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ازاضُ ی اهَض زام 2

 ثبظزیس اظهحل عطح تَسظ وبضضٌبس هطتجظ  3

 ضطایظ ٍ ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی 4

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 5

 تحَیل پبسد استؼالم ّب 6

 تىویل پطًٍسُ 7

 اضسبل پطًٍسُ 8

 هجَظ تبسیس 9

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 هَافقت اصَلی هراکس جوع اٍری ضیر عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114جطیت غٌسٍق پستی ذیبثبى ّعاض  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هغْطی هٌْسس هجتجی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ 

ػسم  -زاهساضی ٍ هطغساضی

 زضیبفت ظهیي اظ اضاضی هلی

هجَظ هَافمت اغَلی غطفب ثِ هٌظَض زضیبفت ظهیي اظ اضاضی هلی ثِ هٌظَض اضتغبل ظایی ثطای 

زاهپعضىی )حسالل وبضزاًی ( ثستگبى زضجِ اٍل  زاًص آهَذتگبى ضضتِ ّبی زاهپطٍضی

 -زضغس جبًجبظی 25جبًجبظاى هحتطم ثب حسالل  -آظازگبى هحتطم  -ذبًَازُ هؼعظ ضْسا

 هبُ حضَض زض ججِْ 6ایثبضگطاى هحتطم ثب حسالل 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

هػَثِ وویسیَى  -ًبهِ هؼطفی ضْطستبى  -لغؼِ ػىس  2 -فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی 

هساضن هثجِ ضبهل هسضن  -وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفی ثطای هتفبضیبى هطز  -ضْطستبى 

 جبًجبظی  -تحػیلی ) ثطای زاًص آهَذتگبى ضضتِ زاهپطٍضی ٍ زاهپعضىی ( هساضن ایثبضگطی 

ًظبم زاهپطٍضی ٍ لبًَى 

ثرطٌبهِ ّبی اثالغی اظ 

 ٍظاضتربًِ

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ اًجامزهاى 

 ساعت رٍز
ًَع 

 ٍرٍدی

/ سازهاى ارائِ کٌٌذُ

 هتقاضی

ًَع 

 خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 

زض ذَاست 

هتمبضی ثِ 

 هسیطیت جْبز

حساوثط 

یه 

 سبػت

- 
تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

هسیطیت جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

2 
عی هطاحل 

 ٍتىویل پطًٍسُ
 پطًٍسُ - یه ضٍظ

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

ًتیجِ 

)ضز یب 

 تػَیت(

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

3 

اضسبل پطًٍسُ ثِ 

زثیط ذبًِ 

 وویسیَى 

حساوثط 

یه 

 ّفتِ

 پطًٍسُ -
جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

ًتیجِ 

)ضز یب 

 تػَیت(

زثیطذبًِ وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ زض استبى

4 
عطح پطًٍسُ زض 

 وویسیَى استبى 

حساوثط 

یه 

 ّفتِ

 پطًٍسُ -
جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى
 وویسیَى استبى پطًٍسُ

5 

تبییس ٍ اهضبء 

هَافمت اغَلی 

تَسظ ضیبست 

 سبظهبى

ثالفبغلِ 

ثؼس اظ 

غسٍض 

پطًٍسُ 

اًجبم 

 هی ضَز

- 

غسٍض 

هَافمت 

 اغَلی

زثیط ذبًِ وویسیَى 

 استبى

تبییس 

هَافمت 

 اغَلی

 سبظهبى جْبز وطبٍضظی 

 اضسبل پطًٍسُ 6

حساوثط 

یه 

 ّفتِ

 پطٍاًِ -
سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی
 پطٍاًِ

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

هبُ زاضای اػتجبض است عجك  6هجَظ هَافمت اغَلی 

 6ًَثت ّط ًَثت  2ًظط وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 هبُ لبثل توسیس است 

 ّفتِ  1 : پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاستحذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ 

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زض ذَاست هتمبضی ثِ هسیطیت جْبز 1

 

 عی هطاحل ٍتىویل پطًٍسُ 2

 اضسبل پطًٍسُ ثِ زثیط ذبًِ وویسیَى  3

 عطح پطًٍسُ زض وویسیَى استبى  4

 تبییس ٍ اهضبء هَافمت اغَلی تَسظ ضیبست سبظهبى 5

 اضسبل پطًٍسُ 6

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 پرٍاًِ اقتصادیاطالعات هجَزیا 
 توذیذ پرٍاًِ تْرُ ترداری ٍاحذ ّای دام ٍطیَر عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

زاضاثَزى پطٍاًِ تبسیس ٍیبٍاحس ّبی زاهساضی یبهطغساضی ٍ...هَجَز 

 زاضایی ضبثغِ ًظبم زاهپطٍضی

زاضا ثَزى -تىویل ثَزى ٍاحس زاهساضی ثب هطغساضی

 اضائِ هساضن هثجتِ-ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

لجض -هجَظ ثْساضتی-اغل پطٍاًِ تبسیس -فطم هطثَعِ

 ٍاضیع هبلیبت 
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍثرص ًبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل دریافتیهثلػ  ردیف

   ّعیٌِ ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زض ذَاست هتمبضی 

 جْت غسٍض پطٍاًِ
 - یه سبػت

زض ذَاست 

 هتمبضی
 پبسد  هتمبضی

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

 ثبظزیس اهَض زام 2

ثستگی ثِ 

تؼساز هتمبضیبى 

 زاضز

 ثبظزیس -
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

غسٍض ٍاضسبل 

پطًٍسُ ثِ زثیط ذبًِ 

 وویسیَى

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تْیِ ی 

 گعاضش

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ )ضز 

 یب تػَیت(

زثیط ذبًِ 

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ 

4 
اضسبل ثِ وویسیَى 

 غسٍض پطًٍسُ

حساوثط یه 

 ّفتِ
- 

زضیبفت 

 گعاضش

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پبسد

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

5 
غسٍض پطٍاًِ ثْطُ 

 ثطزاضی

 حساوثط یه

 سبػت
- 

پطٍاًِ ثْطُ 

 ثطزاضی

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی 

پطٍاًِ ثْطُ 

 ثطزاضی

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی 

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت
سبل زاضای اػتجبض است ٍعجك  5هجَظ ثْطُ ثطزاضی 

 ًظط وویسیَى غَض پطًٍسُ لبثل توسیس است 

 ّفتِ 1 : ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاستحذاکثر زهاى تصوین گیری 

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 پطٍاًِزض ذَاست هتمبضی جْت غسٍض  1

 

 ثبظزیس اهَض زام 2

 غسٍض ٍاضسبل پطًٍسُ ثِ زثیط ذبًِ وویسیَى 3

 اضسبل ثِ وویسیَى غسٍض پطًٍسُ 4

 غسٍض پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی 5

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 ترداری هراکس جوع اٍری ضیرتوذیذ پرٍاًِ تْرُ  عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

زاضاثَزى پطٍاًِ تبسیس ٍیبٍاحس ّبی زاهساضی یبهطغساضی 

 ٍ...هَجَز زاضایی ضبثغِ ًظبم زاهپطٍضی 

زاضا ثَزى ضَاثظ ًظبم  -تىویل ثَزى ٍاحس زاهساضی یب هطغساضی 

 اضائِ هساضن هثجتِ  -زاهپطٍضی 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

لجض -هجَظ ثْساضتی-اغل پطٍاًِ تبسیس -فطم هطثَعِ

 ٍاضیع هبلیبت 
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍثرص ًبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زضذَاست هتمبضی 

 جْت غسٍض پطٍاًِ
 - یه سبػت

ذَاست زض 

 هتفبضی
 پبسد هتمبضی

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

 ثبظزیس اهَض زام 2

ثستگی ثِ 

تؼساز 

 هتمبضیبى زاضز

 ثبظزیس -
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

غسٍض ٍ اضسبل 

پطًٍسُ ثِ زثیط ذبًِ 

 وویسیَى

 - یه سبػت
تْیِ ی 

 گعاضش

هؼبًٍت ثْجَز 

 زاهیتَلیسات 

ًتیجِ )ضز یب 

 تػَیت(

زثیط ذبًِ 

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

4 
اضسبل ثِ وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ

حساوثط یه 

 سبػت
- 

زضیبفت 

 گعاضش

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پبسد

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

5 
غسٍض پطٍاًِ ثْطُ 

 ثطزاضی

حساوثط یه 

 سبػت
- 

پطٍاًِ ثْطُ 

 ثطزاضی

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی

پطٍاًِ 

 ثْطّجطزاضی

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت
سبل زاضای اػتجبض است ٍ  5هجَظ پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی 

 عجك ًظط وویسیَى غسٍض پطٍاًِ لبثل توسیس است 

 ّفتِ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زضذَاست هتمبضی جْت غسٍض پطٍاًِ 1

 

 ثبظزیس اهَض زام 2

 غسٍض ٍ اضسبل پطًٍسُ ثِ زثیط ذبًِ وویسیَى 3

 اضسبل ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ 4

 غسٍض پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی 5

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 هراکس جوع اٍری ضیرتوذیذ پرٍاًِ تاسیس  عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir سایتآدرس 

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

زاضا ثَزى پطٍاًِ 

تبسیس ٍ یب ٍاحس 

هطغساضی  زاهساضی یب

ٍ... هَجَز زاضای 

ًظبم  ضبثغِ

 زاهپطٍضی

چٌبًچِ زض -ٍجَز پیططفت فیعیىی زض توسیس زٍم ثِ ثؼس -ثطلطاض ثَزى ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی 

% ثبضس ٍ ووتط اظ سِ هبُ اظ تبضید اًمضبی پطٍاًِ ًگصضتِ 30توسیس اٍل پیططفت فیعیىی ثیص اظ 

اظ عطح زض وویسیَى ضْطستبى زض ضْطستبى توسیس ٍ ًیبظی ثِ اضسبل پطًٍسُ ثِ  ثبضس پطٍاًِ پس

% ثبضس ٍ ووتط اظ سِ هبُ اظ تبضید 60چٌبًچِ زض توسیس زٍم پیططفت فیعیىی ثیص اظ  استبى ًویجبضس.

اًمضبی پطٍاًِ ًگصضتِ ثبضس پطٍاًِ پس اظ عطح زض وویسیَى ضْطستبى زض ضْطستبى توسیس ٍ ًیبظی 

 ل پطًٍسُ ثِ استبى ًویجبضس . زض غیط ایي غَضت پطًٍسُ ثبیستی ثِ استبى اضسبل گطزز.ثِ اضسب

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ  لجض ٍاضیع هبلیبت -اغل پطٍاًِ تبسیس  -فطم هطثَعِ

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زض ذَاست 

 هتمبضی

حس اوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

2 
ثبظزیس اهَض زام 

 ضْطستبى

ثستگی ثِ تؼساز 

 هتمبضیبى زاضز
 

ثبظزیس اظ 

 عطح

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

اضسبل پطًٍسُ ثِ 

زثیط ذبًِ 

 وویسیَى

حس اوثط یه 

 ّفتِ
 پطًٍسُ -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

زثیط ذبًِ 

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

4 

اضسبل پطًٍسُ ثِ 

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

حس اوثط یه 

 ّفتِ
 پطًٍسُ -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پطًٍسُ

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

5 

غسٍض پطٍاًِ ثب 

اهضبی ضیبست 

 سبظهبى

ثالفبغلِ ثؼس اظ 

غسٍض اًجبم هی 

 ضَز

 پطٍاًِ -
سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی 

غسٍض 

 پطٍاًِ

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی 

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 سبل  1 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

 ّفتِ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زض ذَاست هتمبضی 1

 

 ثبظزیس اهَض زام ضْطستبى 2

 اضسبل پطًٍسُ ثِ زثیط ذبًِ وویسیَى 3

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ 4

 غسٍض پطٍاًِ ثب اهضبی ضیبست سبظهبى 5

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 صذٍر هجَز تاسیس پرٍرش ضتر هرغ عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ 

تبسیس زاهساضی ٍ هطغساضی 

 ثسٍى پیططفت فیعیىی 

پطٍاًِ تبسیس :ثطای زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ عجك ضَاثظ پطًٍسُ تطىیل هی گطزز.)یؼٌی 

ولیِ زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ هی تَاًٌس پطٍاًِ تبسیس ثگیطًس ٍ احتیبج ثِ ضطایظ ذبغی 

 ًیست 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

وبضت پبیبى -لغؼِ ػىس  2-فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی

  -ذسهت یب هؼبفی ثطای هتمبضیبى هطز
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 خرٍجی ًَع

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ضْطستبى

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

2 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ازاضُ ی اهَض زام

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

 ثبظزیس اظهحل عطح

تَسظ وبضضٌبس 

 هطتجظ

ثستگی ثِ تؼساز 

 هتمبضیبى زاضز
 ثبظزیس عطح -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

4 
ضطایظ ٍ ضَاثظ 

 ًظبم زاهپطٍضی
- - 

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 هتمبضی

5 

تحَیل استؼالم 

هطثَط ثِ ّبی 

 هتمبضی

ثؼس اظ ثبظزیس 

 اًجبم هی ضَز
- 

زض یبفت 

 پطًٍسُ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

زض یبفت 

 پطًٍسُ
 هتمبضی

6 

تحَیل استؼالم 

ّبی هطثَط ثِ 

 هتمبضی

ثستگی ثِ 

پیگیطی 

 هتمبضی زاضز

- 
اضجبع 

 پطًٍسُ
 پطًٍسُ هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

 پطًٍسُ - ًػف ضٍظ تىویل پطًٍسُ 7
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پطًٍسُ

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

 اضسبل پطًٍسُ 8
حساوثط یه 

 سبػت
 پطًٍسُ -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 زثیطذبًِ

 هجَظ تبسیس 9
ثالفبغلِ ثؼس اظ 

 غسٍض 
- 

پطٍاًِ 

 تبسیس

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی

پطٍاًِ 

 تبسیس

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

سبل زاضای اػتجبض است ٍعجك ًظط 2پطٍاًِ تبسیس

سبل 1ًَثت ّط ًَثت  2وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 لبثل توسیس هی ثبضس 

 ّفتِ هططٍط ثِ ػسم ٍجَز ًمع زض پطًٍسُ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ضْطستبى 1

 

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ازاضُ ی اهَض زام 2

 ثبظزیس اظهحل عطح تَسظ وبضضٌبس هطتجظ 3

 ضطایظ ٍ ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی 4

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 5

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 6

 تىویل پطًٍسُ 7

 اضسبل پطًٍسُ 8

 هجَظ تبسیس 9

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 اد اسةژصذٍر هجَز تاسیس هراکس پرٍرش ٍاصالح ً عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هجَظّب هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ 

تبسیس زاهساضی ٍ هطغساضی 

 ثسٍى پیططفت فیعیىی 

پطٍاًِ تبسیس :ثطای زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ عجك ضَاثظ پطًٍسُ تطىیل هی گطزز.)یؼٌی 

ولیِ زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ هی تَاًٌسپطٍاًِ تبسیس ثگیطًس ٍ احتیبج ثِ ضطایظ ذبغی 

 ًیست( 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

وبضت پبیبى -لغؼِ ػىس  2-فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی

 ذسهت یب هؼبفی ثطای هتمبضیبى هطز 
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
ی بضزض ذَاست هتم

 ثِ ضْطستبى

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

2 
زضذَاست هتمبضی 

 ثِ ازاضُ ی اهَض زام

حساوثط یه 

 سبػت
- 

زض ذَاست 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

ثبظزیس اظهحل عطح 

تَسظ وبضضٌبس 

 هطتجظ

ثستگی ثِ تؼساز 

 هتمبضیبى زاضز
 ثبظزیس عطح -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

4 
ضطایظ ٍ ضَاثظ 

 ًظبم زاهپطٍضی
- - 

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 هتمبضی

5 
تحَیل استؼالم ّبی 

 هطثَط ثِ هتمبضی

ثؼس اظ ثبظزیس 

 اًجبم هی ضَز
 

زض یبفت 

 پطًٍسُ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

زض یبفت 

 پطًٍسُ
 هتمبضی

6 
تحَیل پبسد 

 استؼالم ّب

ثستگی ثِ 

پیگیطی 

 هتمبضی زاضز

 
اضجبع 

 پطًٍسُ
 پطًٍسُ هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

 پطًٍسُ  ًػف ضٍظ تىویل پطًٍسُ 7
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پطًٍسُ

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

 اضسبل پطًٍسُ 8
حساوثط یه 

 سبػت
 پطًٍسُ 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 زثیطذبًِ

 هجَظ تبسیس 9
ثالفبغلِ ثؼس اظ 

 غسٍض 
 

پطٍاًِ 

 تبسیس

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی

پطٍاًِ 

 تبسیس

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

سبل زاضای اػتجبض است ٍعجك ًظط 2پطٍاًِ تبسیس

سبل 1ًَثت ّط ًَثت  2وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 لبثل توسیس هی ثبضس 

 ّفتِ هططٍط ثِ ػسم ٍجَز ًمع زض پطًٍسُ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 ی ثِ ضْطستبىبضزض ذَاست هتم 1

 

 زضذَاست هتمبضی ثِ ازاضُ ی اهَض زام 2

 ثبظزیس اظهحل عطح تَسظ وبضضٌبس هطتجظ 3

 ضطایظ ٍ ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی 4

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 5

 تحَیل پبسد استؼالم ّب 6

 تىویل پطًٍسُ 7

 اضسبل پطًٍسُ 8

 هجَظ تبسیس 9

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 صذٍر هجَز تاسیس پرٍرش ضتر  عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114غٌسٍق پستی ذیبثبى ّعاض جطیت  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396 هٌْسس هجتجی هغْطی ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ 

تبسیس زاهساضی ٍ هطغساضی 

 ثسٍى پیططفت فیعیىی 

پطٍاًِ تبسیس :ثطای زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ عجك ضَاثظ پطًٍسُ تطىیل هی گطزز.)یؼٌی 

ولیِ زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ هی تَاًٌس پطٍاًِ تبسیس ثگیطًس ٍ احتیبج ثِ ضطایظ ذبغی 

 ًیست 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

وبضت پبیبى -لغؼِ ػىس  2-فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی

  -ذسهت یب هؼبفی ثطای هتمبضیبى هطز
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ضْطستبى

یه حساوثط 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

2 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ازاضُ ی اهَض زام

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

ثبظزیس اظهحل عطح 

تَسظ وبضضٌبس 

 هطتجظ

ثستگی ثِ تؼساز 

 هتمبضیبى زاضز
 ثبظزیس عطح -

ثْجَز هؼبًٍت 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

4 
ضطایظ ٍ ضَاثظ 

 ًظبم زاهپطٍضی
- - 

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 هتمبضی

5 

تحَیل استؼالم 

ّبی هطثَط ثِ 

 هتمبضی

ثؼس اظ ثبظزیس 

 اًجبم هی ضَز
- 

زض یبفت 

 پطًٍسُ

ثْجَز هؼبًٍت 

 تَلیسات زاهی

زض یبفت 

 پطًٍسُ
 هتمبضی

6 

تحَیل استؼالم 

ّبی هطثَط ثِ 

 هتمبضی

ثستگی ثِ 

پیگیطی 

 هتمبضی زاضز

- 
اضجبع 

 پطًٍسُ
 پطًٍسُ هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

 پطًٍسُ - ًػف ضٍظ تىویل پطًٍسُ 7
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پطًٍسُ

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

 پطًٍسُاضسبل  8
حساوثط یه 

 سبػت
 پطًٍسُ -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 زثیطذبًِ

 هجَظ تبسیس 9
ثالفبغلِ ثؼس اظ 

 غسٍض 
- 

پطٍاًِ 

 تبسیس

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی

پطٍاًِ 

 تبسیس

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

سبل زاضای اػتجبض است ٍعجك ًظط 2پطٍاًِ تبسیس

سبل 1ًَثت ّط ًَثت  2وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 لبثل توسیس هی ثبضس 

 ّفتِ هططٍط ثِ ػسم ٍجَز ًمع زض پطًٍسُ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 گی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز ثست : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ضْطستبى 1

 

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ازاضُ ی اهَض زام 2

 ثبظزیس اظهحل عطح تَسظ وبضضٌبس هطتجظ 3

 ضطایظ ٍ ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی 4

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 5

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 6

 تىویل پطًٍسُ 7

 پطًٍسُاضسبل  8

 هجَظ تبسیس 9

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 تاسیس هیادیي عرضِ دام عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114جطیت غٌسٍق پستی ذیبثبى ّعاض  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هغْطی هٌْسس هجتجی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ تبسیس زاهساضی ٍ 

زاضا ثَزى -هطغساضی ثسٍى پیططفت فیعیىی 

 ظهیي ٍاجس ضطایظ 

پطٍاًِ تبسیس:ثطای زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ عجك ضَاثظ پطًٍسُ تطىیل 

طٍاًِ تبسیس پ زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ هی تَاًٌسهی گطزز)یؼٌی ولیِ 

 ثگیطًس ٍ احتیبج ثِ ضطایظ ذبغی ًیست( 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفی ثطای -3-لغؼِ ػىس  2-فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی-1

 هساضن هثجتِ هطرع ضسُ زض ضطایظ اذتػبغی. -5-اسٌبز ظهیي-4-هتمبضیبى هطز

لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ 

 ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ضْطستبى

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

2 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ازاضُ ی اهَض زام

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

ثبظزیس اظهحل عطح 

تَسظ وبضضٌبس 

 هطتجظ

ثِ تؼساز ثستگی 

 هتمبضیبى زاضز
 ثبظزیس عطح -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

4 
ضطایظ ٍ ضَاثظ 

 ًظبم زاهپطٍضی
- - 

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 هتمبضی

5 

تحَیل استؼالم 

ّبی هطثَط ثِ 

 هتمبضی

ثبظزیس ثؼس اظ 

 اًجبم هی ضَز
- 

زض یبفت 

 پطًٍسُ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

زض یبفت 

 پطًٍسُ
 هتمبضی

6 

تحَیل استؼالم 

ّبی هطثَط ثِ 

 هتمبضی

ثستگی ثِ 

پیگیطی 

 هتمبضی زاضز

- 
اضجبع 

 پطًٍسُ
 پطًٍسُ هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

 پطًٍسُ - ًػف ضٍظ تىویل پطًٍسُ 7
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پطًٍسُ

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

 اضسبل پطًٍسُ 8
حساوثط یه 

 سبػت
 پطًٍسُ -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 زثیطذبًِ

 هجَظ تبسیس 9
ثالفبغلِ ثؼس اظ 

 غسٍض 
- 

پطٍاًِ 

 تبسیس

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی

پطٍاًِ 

 تبسیس

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

 

 تکویلیسایر اطالعات 

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

سبل زاضای اػتجبض است ٍعجك ًظط 2پطٍاًِ تبسیس

سبل 1ًَثت ّط ًَثت  2وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 لبثل توسیس هی ثبضس 

 ّفتِ هططٍط ثِ ػسم ٍجَز ًمع زض پطًٍسُ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ضْطستبى 1

 

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ازاضُ ی اهَض زام 2

 ثبظزیس اظهحل عطح تَسظ وبضضٌبس هطتجظ 3

 ضطایظ ٍ ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی 4

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 5

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 6

 تىویل پطًٍسُ 7

 پطًٍسُاضسبل  8

 هجَظ تبسیس 9

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 زًثَر عسلصذٍر هجَز تاسیس هراکس پرٍرش  عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  پستیًطاًی ٍ کذ 

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  پاسخگَیًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد 

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ 

تبسیس زاهساضی ٍ هطغساضی 

 ثسٍى پیططفت فیعیىی 

پطٍاًِ تبسیس :ثطای زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ عجك ضَاثظ پطًٍسُ تطىیل هی گطزز.)یؼٌی 

ولیِ زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ هی تَاًٌس پطٍاًِ تبسیس ثگیطًس ٍ احتیبج ثِ ضطایظ ذبغی 

 ًیست 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

وبضت پبیبى -لغؼِ ػىس  2-فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی

  -ذسهت یب هؼبفی ثطای هتمبضیبى هطز
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ضْطستبى

یه حساوثط 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

2 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ازاضُ ی اهَض زام

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

ثبظزیس اظهحل عطح 

تَسظ وبضضٌبس 

 هطتجظ

ثستگی ثِ تؼساز 

 هتمبضیبى زاضز
 ثبظزیس عطح -

ثْجَز هؼبًٍت 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

4 
ضطایظ ٍ ضَاثظ 

 ًظبم زاهپطٍضی
- - 

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 هتمبضی

5 

تحَیل استؼالم 

ّبی هطثَط ثِ 

 هتمبضی

ثؼس اظ ثبظزیس 

 اًجبم هی ضَز
- 

زض یبفت 

 پطًٍسُ

ثْجَز هؼبًٍت 

 تَلیسات زاهی

زض یبفت 

 پطًٍسُ
 هتمبضی

6 

تحَیل استؼالم 

ّبی هطثَط ثِ 

 هتمبضی

ثستگی ثِ 

پیگیطی 

 هتمبضی زاضز

- 
اضجبع 

 پطًٍسُ
 پطًٍسُ هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

 پطًٍسُ - ًػف ضٍظ تىویل پطًٍسُ 7
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پطًٍسُ

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

 پطًٍسُاضسبل  8
حساوثط یه 

 سبػت
 پطًٍسُ -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 زثیطذبًِ

 هجَظ تبسیس 9
ثالفبغلِ ثؼس اظ 

 غسٍض 
- 

پطٍاًِ 

 تبسیس

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی

پطٍاًِ 

 تبسیس

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

سبل زاضای اػتجبض است ٍعجك ًظط 2پطٍاًِ تبسیس

سبل 1ًَثت ّط ًَثت  2وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 لبثل توسیس هی ثبضس 

 ّفتِ هططٍط ثِ ػسم ٍجَز ًمع زض پطًٍسُ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ضْطستبى 1

 

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ازاضُ ی اهَض زام 2

 ثبظزیس اظهحل عطح تَسظ وبضضٌبس هطتجظ 3

 ضطایظ ٍ ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی 4

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 5

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 6

 تىویل پطًٍسُ 7

 پطًٍسُاضسبل  8

 هجَظ تبسیس 9

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 خرگَشصذٍر هجَز تاسیس هراکس پرٍرش  عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ 

تبسیس زاهساضی ٍ هطغساضی 

 ثسٍى پیططفت فیعیىی 

پطٍاًِ تبسیس :ثطای زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ عجك ضَاثظ پطًٍسُ تطىیل هی گطزز.)یؼٌی 

ولیِ زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ هی تَاًٌس پطٍاًِ تبسیس ثگیطًس ٍ احتیبج ثِ ضطایظ ذبغی 

 ًیست 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

وبضت پبیبى -لغؼِ ػىس  2-فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی

  -ذسهت یب هؼبفی ثطای هتمبضیبى هطز
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ضْطستبى

یه حساوثط 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

2 
زض ذَاست هتمبضی 

 ثِ ازاضُ ی اهَض زام

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

ثبظزیس اظهحل عطح 

تَسظ وبضضٌبس 

 هطتجظ

ثستگی ثِ تؼساز 

 هتمبضیبى زاضز
 ثبظزیس عطح -

ثْجَز هؼبًٍت 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

4 
ضطایظ ٍ ضَاثظ 

 ًظبم زاهپطٍضی
- - 

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 هتمبضی

5 

تحَیل استؼالم 

ّبی هطثَط ثِ 

 هتمبضی

ثؼس اظ ثبظزیس 

 اًجبم هی ضَز
- 

زض یبفت 

 پطًٍسُ

ثْجَز هؼبًٍت 

 تَلیسات زاهی

زض یبفت 

 پطًٍسُ
 هتمبضی

6 

تحَیل استؼالم 

ّبی هطثَط ثِ 

 هتمبضی

ثستگی ثِ 

پیگیطی 

 هتمبضی زاضز

- 
اضجبع 

 پطًٍسُ
 پطًٍسُ هتمبضی

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

 پطًٍسُ - ًػف ضٍظ تىویل پطًٍسُ 7
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پطًٍسُ

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

 پطًٍسُاضسبل  8
حساوثط یه 

 سبػت
 پطًٍسُ -

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ 

)تػَیت یب 

 ضز(

 زثیطذبًِ

 هجَظ تبسیس 9
ثالفبغلِ ثؼس اظ 

 غسٍض 
- 

پطٍاًِ 

 تبسیس

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی

پطٍاًِ 

 تبسیس

جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

سبل زاضای اػتجبض است ٍعجك ًظط 2پطٍاًِ تبسیس

سبل 1ًَثت ّط ًَثت  2وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 لبثل توسیس هی ثبضس 

 ّفتِ هططٍط ثِ ػسم ٍجَز ًمع زض پطًٍسُ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ضْطستبى 1

 

 زض ذَاست هتمبضی ثِ ازاضُ ی اهَض زام 2

 ثبظزیس اظهحل عطح تَسظ وبضضٌبس هطتجظ 3

 ضطایظ ٍ ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی 4

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 5

 تحَیل استؼالم ّبی هطثَط ثِ هتمبضی 6

 تىویل پطًٍسُ 7

 پطًٍسُاضسبل  8

 هجَظ تبسیس 9

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 پرٍاًِ تْرُ ترداری هراکس جوع اٍری ضیر عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  پستی ًطاًی ٍ کذ

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  پاسخگَیًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد 

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

زاضا ثَزى پطٍاًِ تبسیس ٍ یب ٍاحس زاهساضی یب هطغساضی 

 ٍ ... هَجَز زاضای ضبثغِ ًظبم زاهپطٍضی 

زاضا ثَزى ضَاثظ ًظبم  -تىویل ثَزى ٍاحس زاهساضی یب هطغساضی 

 اضائِ هسضن هثجتِ  -زاهپطٍضی

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

لجض  -هجَظ ثْساضتی  -اغل پطٍاًِ تبسیس  -فطم هطثَعِ 

 ٍاضیع هبلیبت
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرطٌبووِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
زض ذَاست هتمبضی 

 غسٍضپطٍاًِ 
 - یه سبػت

زض -

ذَاست 

 هتمبضی

 پبسد هتمبضی
جْبز وطبٍضظی -

 ضْطستبى

 ثبظزیس اهَض زام 2

ثستگی ثِ 

تؼساز 

 زاضزهتمبضیبى 

 ثبظزیس -
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 اػالم ًتیجِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 

غسٍض ٍ اضسبل 

پطًٍسُ ثِ زثیط ذبًِ 

 وویسیَى

حساوثط یه 

 سبػت
- 

تْیِ 

 گعاضش

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

ًتیجِ)ضز یب 

 تػَیت(

زثیط ذبًِ 

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

4 
اضسبل ثِ وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ

حساوثط یه 

 ّفتِ 
- 

زضیبفت 

 گعاضش

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
 پبسد

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

5 
غسٍض پطٍاًِ ثْطُ -

 ثطزاضی

حساوثط یه 

 سبػت
- 

پطٍاًِ ثْطُ 

 ثطزاضی

سبظهبى جْبز 

وطبٍضظی 

 استبى

پطٍاًِ ثْطُ 

 ثطزاضی

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی استبى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : هجَز یا پرٍاًِ فعالیتدٍرُ اعتثار 
سبل زاضای اػتجبض است ٍ  5هجَظ پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی 

 عجك ًظط وویسیَى غسٍض پطٍاًِ لبثل توسیس است 

 ّفتِ 1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زض ذَاست هتمبضی 1

 

 ثبظزیس اهَض زام ضْطستبى 2

 اضسبل پطًٍسُ ثِ زثیط ذبًِ وویسیَى 3

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ 4

 غسٍض پطٍاًِ ثب اهضبی ضیبست سبظهبى 5

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 تْرُ ترداری کارخاًِ جَجِ کطی عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

زاضا ثَزى پطٍاًِ تبسیس ٍ یب ٍاحس زاهساضی یب هطغساضی ٍ ... 

 هَجَز زاضای ضبثغِ ًظبم زاهپطٍضی 

زاضا ثَزى ضَاثظ  -تىویل ثَزى ٍاحس زاهساضی یب هطغساضی 

 اضائِ هسضن هثجتِ  -ًظبم زاهپطٍضی

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

 -هجَظ ثْساضتی  -اغل پطٍاًِ تبسیس  -) فطم هطثَعِ 

 لجض ٍاضیع هبلیبت ( 
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرطٌبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ساعت رٍز
ًَع 

 ٍرٍدی

سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 

تىویل ٍ اضسبل 

پطًٍسُ ثِ 

 استبى 

ثستگی ثِ ظهبى 

اضائِ هساضن 

 هتمبضی زاضز 

- - 

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

 پطًٍسُ تىویل ضسُ

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

2 

اضسبل پطًٍسُ 

ثِ وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ 

ّفتِ  1حساوثط 

 پس اظ ٍغَل 
- - 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی 

هػَثِ وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی 

3 
غسٍض ٍ اضسبل 

 هجَظ 

ّفتِ  1حساوثط 

پس اظ تبییس 

 وویسیَى 

- - 
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی 

پطٍاًِ)هجَظ(غبزضُ 

 تىویل ضسُ

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت
سبل زاضای اػتجبض است ٍ  5هجَظ پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی 

 عجك ًظط وویسیَى غسٍض پطٍاًِ لبثل توسیس است 

 ّفتِ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 تىویل ٍ اضسبل پطًٍسُ ثِ استبى  1

 

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ  2

 غسٍض ٍ اضسبل هجَظ  3

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 صذٍر جَاز تاسیس صٌایع تثذیلی ٍ تکویلی تخص کطاٍرزی عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادیاطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز 

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَعًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت 

 7913320هٌْسس هطتضی ًمَی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

زاضا ثَزى وبضت پبیبى ذسهت ًظبم -3سبل توبم 18حسالل سي -2تبثؼیت جوَْضی اسالهی ایطاى -1

 ٍظیفِ یب هؼبفیت زائن 
- 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

اضائِ  -2اضائِ زضذَاست وتجی تَسظ هتمبضی یب ًوبیٌسُ لبًًَی ضطوت -1

اضائِ اسبس  -3وپی وبضت هلی ٍ وبضت پبیبى ذسهت ) ثطای افطاز حمیمی(

ًبهِ ضطوت هطتجظ ثب ضطح فؼبلیت، آگْی تبسیس ٍ آگْی آذطیي تغییطات 

 هؼطفی ًبهِ هسیط ضْطستبى  -4زض ضٍظًبهِ ضسوی )ثطای افطاز حمَلی(

لبًَى تطىیل ٍظاضت جْبز  8طای هبزُاج

ُ  29875/ت39107وطبٍضظی ٍ هػَثِ ضوبضُ 

 ّیئت هحتطم ٍظیطاى  29/7/83هَضخ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

  2174201706001 هلی ضیبل 100000 زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 

اضائِ زضذَاست وتجی ٍ 

هساضن الظم تَسظ 

جْبز هتمبضی ثِ 

-وطبٍضظی ضْطستبى 

ثجت ٍ اضجبع زضذَاست 

زض زثیط ذبًِ جْبز 

 وطبٍضظی ضْطستبى

یه 

 ضٍظ
 

زضذَاست 

 هتمبضی

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

هساضن تىویل 

 ضسُ

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

2 

ثطضسی زضذَاست ٍ 

تىویل هساضن ٍ فطم 

جَاظ تبسیس تَسظ 

وبضضٌبس ازاضُ فٌی ٍ 

اهَض ظیط ثٌبیی جْبز 

 وطبٍضظی ضْطستبى

یه 

 ضٍظ
 

زضذَاست 

 تىویل ضسُ

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

فطم تىویل ضسُ 

وبضضٌبس اهَض 

 فٌی ٍ ظیط ثٌبیی

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

3 

اضسبل پطًٍسُ هتمبضی 

ثِ جْبز وطبٍضظی 

 استبى

یه 

 ضٍظ
 

هساضن ٍ فطم 

ّبی تىویل 

 ضسُ

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

هؼطفی ًبهِ 

 ضْطستبى

وطبٍضظی جْبز 

 ضْطستبى

4 

ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ 

اضجبع پطًٍسُ ثِ 

هسیطیت غٌبیغ 

وطبٍضظی ٍ اضجبع ثِ 

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطحْب

یه 

 ضٍظ
 

هؼطفی ًبهِ 

 ضْطستبى

جْبزوطبٍضظی 

 استبى

اضجبع هؼطفی 

 ًبهِ

هسیطیت غٌبیغ 

ازاضُ  -وطبٍضظی

ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطحْب

5 

اضجبع ثِ وبضضٌبسبى 

ٍ ثطضسی ٍ ترػػی 

تْیِ پیص ًَیس جَاظ 

تبسیس تَسظ 

 وبضضٌبسبى ترػػی

  ضٍظ 1
اضجبع هؼطفی 

 ًبهِ

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب

پیص ًَیس جَاظ 

 تبسیس

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب

6 

ثطضسی ٍ تىویل پیص 

ًَیس تَسظ وبضضٌبس 

ثطضسی عطحْبی 

غٌؼتی ٍ زضیبفت ّعیٌِ 

ّبی لبًًَی ٍ تبییس 

ضئیس ازاضُ تَسظ 

ثطضسی ٍ ًظبضت ثط 

 عطحْب

  ضٍظ1

هساضن ٍ فطم 

ّبی پیص 

ًَیس جَاظ 

 تبسیس

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب

پیص ًَیس 

 تىویل ضسُ

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

7 

غسٍض جَاظ تبسیس ثب 

اهضبء ضئیس سبظهبى ٍ 

یب هسیط غٌبیغ 

وطبٍضظی ثِ ًوبیٌسگی 

 اظ ضئیس سبظهبى

یه 

 ضٍظ
 

ًَیس پیص 

 جَاظ تبسیس

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب
 جَاظ تبسیس

هسیطیت غٌبیغ 

 –وطبٍضظی 

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی استبى

8 

ثجت اعالػبت جَاظ 

تبسیس ٍ اضسبل ثِ 

 ازاضات شیطثظ

یه 

 ضٍظ
 

وپی جَاظ 

تبسیس ٍ 

هساضن 

 هطثَعِ

زثیطذبًِ 

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی استبى

وپی جَاظ 

 تبسیس

ازاضات هحیظ 

ظیست ، 

جْبزوطبٍضظی 

ضْطستبى ، وبضٍ 

اهَض 

اجتوبػی،ًظبضت 

ثط هَاز غصایی، 

ازاضُ 

زاهپعضىی)حست 

هَضز( ٍ زفتط 

غٌبیغ وطبٍضظی 

 تْطاى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 یه سبل  : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

 ّفت ضٍظ  : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 هحسٍزیتی ًساضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

1 

اضائِ زضذَاست وتجی ٍ هساضن الظم تَسظ هتمبضی ثِ 

ثجت ٍ اضجبع زضذَاست -جْبز وطبٍضظی ضْطستبى 

 زض زثیط ذبًِ جْبز وطبٍضظی ضْطستبى

 

2 

ثطضسی زضذَاست ٍ تىویل هساضن ٍ فطم جَاظ 

تبسیس تَسظ وبضضٌبس ازاضُ فٌی ٍ اهَض ظیط ثٌبیی 

 جْبز وطبٍضظی ضْطستبى

 اضسبل پطًٍسُ هتمبضی ثِ جْبز وطبٍضظی استبى 3

4 
ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ اضجبع پطًٍسُ ثِ هسیطیت غٌبیغ 

 ٍ اضجبع ثِ ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت ثط عطحْبوطبٍضظی 

5 
اضجبع ثِ وبضضٌبسبى ترػػی ٍ ثطضسی ٍ تْیِ پیص 

 ًَیس جَاظ تبسیس تَسظ وبضضٌبسبى ترػػی

6 

ثطضسی ٍ تىویل پیص ًَیس تَسظ وبضضٌبس ثطضسی 

عطحْبی غٌؼتی ٍ زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی ٍ تبییس 

 تَسظ ضئیس ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت ثط عطحْب

7 
غسٍض جَاظ تبسیس ثب اهضبء ضئیس سبظهبى ٍ یب هسیط 

 غٌبیغ وطبٍضظی ثِ ًوبیٌسگی اظ ضئیس سبظهبى

 ثجت اعالػبت جَاظ تبسیس ٍ اضسبل ثِ ازاضات شیطثظ 8
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 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 هجَز توذیذ هَافقت اصَلی هراکس جوع اٍری ضیر عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ 

ػسم  -زاهساضی ٍ هطغساضی

 زضیبفت ظهیي اظ اضاضی هلی 

هجَظ هَافمت اغَلی غطفب ثِ هٌظَض زضیبفت ظهیي اظ اضاضی هلی ثِ هٌظَض اضتغبل ظایی ثطای 

زاًص آهَذتگبى ضضتِ ّبی زاهپطٍضی زاهپعضىی )حسالل وبضزاًی ( ثستگبى زضجِ اٍل 

 -زضغس جبًجبظی 25جبًجبظاى هحتطم ثب حسالل  -هحتطم آظازگبى  -ذبًَازُ هؼعظ ضْسا

 هبُ حضَض زض ججِْ  6ایثبضگطاى هحتطم ثب حسالل 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

هػَثِ وویسیَى  -ًبهِ هؼطفی ضْطستبى  -لغؼِ ػىس  2 -فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی 

هساضن هثجِ ضبهل هسضن  -وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفی ثطای هتفبضیبى هطز  -ضْطستبى 

 جبًجبظی  -تحػیلی ) ثطای زاًص آهَذتگبى ضضتِ زاهپطٍضی ٍ زاهپعضىی ( هساضن ایثبضگطی 

لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ 

ثرطٌبهِ ّبی اثالغی اظ 

 ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 
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 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
تطىیل ٍ اضسبل 

 پطًٍسُ ثِ استبى

ثستگی ثِ ظهبى 

اضائِ هساضن 

 هتمبضی زاضز

- 
فطم 

 زضذَاست 

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

پطًٍسُ تىویل 

 ضسُ

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

2 

اضسبل پطًٍسُ ثِ 

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ 

ّفتِ  1حساوثط 

 پس اظ ٍغَل
- 

پطًٍسُ 

 تىویل ضسُ 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

هػَثِ 

وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی 

3 
غسٍض ٍاضسبل 

 هجَظ 

ّفتِ  1حساوثط 

پس اظ تبییس 

 وویسیَى 

- 
پطٍاًِ فطم 

 )هجَظ (

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

پطٍاًِ ) هجَظ( 

 غبزضُ 

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

هبُ زاضای اػتجبض است عجك  6هجَظ هَافمت اغَلی 

 6ًَثت ّط ًَثت  2ًظط وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 هبُ لبثل توسیس است 

 ّفتِ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ضز ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زا : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد
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 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 تطىیل ٍ اضسبل پطًٍسُ ثِ استبى 1

 

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ  2

 غسٍض ٍاضسبل هجَظ  3
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 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 هجَز تاسیس کارخاًِ جَجِ کطی عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اقتصادیاطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت 

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  هَضَعًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ 

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ تبسیس زاهساضی ٍ هطغساضی 

 زاضا ثَزى ظهیي ٍاجس ضطایظ -ثسٍى پیططفت فیعیىی 

پطٍاًِ تبسیس ثطای زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ عجك ضَاثظ  -1

 هَافمت وویسیَى هطوعی تْطاى -2پطًٍسُ تطىیل هی گطزز.

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفی ثطای -لغؼِ ػىس  2-فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی

 هساضن هثجتِ هطرع ضسُ زض ضطایظ اذتػبغی. -اسٌبز ظهیي-هتمبضیبى هطز

لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ ّبی 

 اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّیچ گًَِ ٍجْی 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ساعت رٍز
ًَع 

 ٍرٍدی

سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ

ًَع 

 خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
تىویل ٍ اضسبل 

 پطًٍسُ ثِ استبى

ثستگی ثِ ظهبى اضائِ 

 هساضن هتمبضی زاضز
- - 

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

- - 

2 

اضسبل پطًٍسُ ثِ 

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ

ّفتِ پس اظ  1حساوثط 

ٍغَل هططٍط ثِ ػسم 

 ٍجَز ًمع زض پطًٍسُ 

- - 
هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
- - 

3 
غسٍض ٍ اضسبل 

 هجَظ

ّفتِ پس اظ  1حساوثط 

 تبئیس وویسیَى
- - 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
- - 

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت
سبل زاضای اػتجبض است ٍ عجك ًظط وویسیَى غسٍض  2

 سبل لبثل توسیس است  1ًَثت ّط ًَثت  2پطًٍسُ ثطای 

 ّفتِ هططٍط ثِ ػسم ٍجَز ًمع زض پطًٍسُ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 تىویل ٍ اضسبل پطًٍسُ ثِ استبى 1

 

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ 2

 غسٍض ٍ اضسبل هجَظ 3

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 صذٍراصالحیِ جَاز تاسیس صٌایع تثذیلی ٍ تکویلی تخص کطاٍرزی عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادیاطالعات هرجع صادر کٌٌذُ 

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَعًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا 

 7913320هٌْسس هطتضی ًمَی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

هغلغ ثَزى ٍ ضػبیت ضَاثظ سبظهبًْبی : هحیظ ظیست ، ازاضُ -2زاضتي جَاظ تبسیس زاضای اػتجبض-1

 وبض ٍ اهَض اجتوبػی ، هؼبًٍت غصا ٍ زاضٍ ٍ زاهپعضىی ) حست هَضز ( زض ولیِ هطاحل اًجبم وبض 
- 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

اضائِ اسبسٌبهِ -2اضائِ زضذَاست وتجی تَسظ هتمبضی یب ًوبیٌسُ لبًًَی ضطوت -1

ضطوت هطتجظ ثبضطح فؼبلیت ؛ آگْی تبسیس ٍآگْی آذطیي تغییطات زض ضٍظًبهِ 

 ضسوی )ثطای اضربظ حمَلی( 

لبًَى تطىیل ٍظاضت  7ثِ استٌبز هبزُ 

 جْبز وطبٍضظی 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

  2174201706001 هلی  ضیبل  100000حساوثط  زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

هرح

 لِ

 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 رٍز
ساع

 ت
 ًَع ٍرٍدی

/ سازهاى ارائِ کٌٌذُ

 هتقاضی

ًَع 

 خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 

اضائِ زضذَاست وتجی 

ٍ هساضن الظم تَسظ 

هتمبضی ثِ جْبز 

وطبٍضظی 

ضْطستبى،ثجت زض 

زثیط ذبًِ جْبز 

وطبٍضظی ضْطستبى 

ٍ ٍاضجبع زضذَاست 

ثِ وبضضٌبس ازاضُ 

ظیطثٌبیی فٌی ٍ اهَض 

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

یه 

 ضٍظ
 

زضذَاست 

 هتمبضی

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

اضجبع ثِ 

 وبضضٌبس 
 جْبزوطبٍضظی ضْطستبى

2 

ثطضسی زضذَاست ٍ 

تىویل هساضن ٍ فطم 

اغالحیِ جَاظ 

تبسیس تَسظ 

وبضضٌبس ازاضُ فٌی ٍ 

اهَض ظیطثٌبیی جْبز 

 وطبٍضظی ضْطستبى 

یه 

 ضٍظ
 

زضذَاست 

تىویل 

 ضسُ

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

فطم 

تىویل 

ضسُ 

وبضضٌبس 

ازاضُ فٌی 

ٍ اهَض ظیط 

 ثٌبیی

 جْبزوطبٍضظی ضْطستبى

3 

اضسبل پطًٍسُ 

هتمبضی ثِ جْبز 

 وطبٍضظی استبى

یه 

 ضٍظ
 

هساضن ٍ 

فطم ّبی 

تىویل 

 ضسُ

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

هؼطفی 

ًبهِ 

 ضْطستبى

 جْبزوطبٍضظی ضْطستبى

4 

ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ 

پطًٍسُ ثِ اضجبع 

هسیطیت غٌبیغ 

وطبٍضظی ٍ اضجبع ثِ 

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطحْب

یه 

 ضٍظ
 

هؼطفی ًبهِ 

 ضْطستبى
 جْبزوطبٍضظی استبى

اضجبع 

هؼطفی 

 ًبهِ

هسیطیت غٌبیغ 

ازاضُ ثطضسی ٍ  -وطبٍضظی

 ًظبضت ثط عطحْب

5 

اضجبع ثِ وبضضٌبسبى 

ترػػی ٍ ثطضسی ٍ 

تْیِ پیص ًَیس 

اغالحیِ جَاظ 

تَسظ تبسیس 

 وبضضٌبسبى ترػػی

یه 

 ضٍظ
 

اضجبع 

 هؼطفی ًبهِ

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطحْب

پیص 

ًَیس 

اغالحیِ 

جَاظ 

 تبسیس

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت ثط 

 عطحْب



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

6 

ثطضسی ٍ تىویل پیص 

ًَیس تَسظ 

وبضضٌبس ثطضسی 

عطحْبی غٌؼتی ٍ 

زضیبفت ّعیٌِ ّبی 

لبًًَی ٍ تبییس تَسظ 

ضئیس ازاضُ ثطضسی ٍ 

 عطحْب ًظبضت ثط

یه 

 ضٍظ
 

هساضن ٍ 

فطم ّبی 

پیص ًَیس 

اغالحیِ 

جَاظ 

 تبسیس

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطحْب

پیص 

ًَیس 

تىویل 

 ضسُ

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت ثط 

 عطحْب

7 

غسٍض اغالحیِ جَاظ 

تبسیس ثب اهضبء 

ضئیس سبظهبى ٍ یب 

هسیط غٌبیغ 

وطبٍضظی ثِ 

ًوبیٌسگی اظ ضئیس 

 سبظهبى

یه 

 ضٍظ
 

پیص ًَیس 

اغالحیِ 

جَاظ 

 تبسیس

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطحْب

اغالحیِ 

جَاظ 

 تبسیس

هسیطیت غٌبیغ وطبٍضظی 

سبظهبى جْبز  –

 وطبٍضظی استبى

8 

ثجت اعالػبت 

اغالحیِ جَاظ 

تبسیس ٍ اضسبل ثِ 

 ازاضات شیطثظ

یه 

 ضٍظ
 

وپی 

اغالحیِ 

جَاظ 

تبسیس 

ٍهساضن 

 هطثَعِ

زثیطذبًِ سبظهبى 

 جْبز وطبٍضظی استبى

وپی 

اغالحیِ 

جَاظ 

 تبسیس

ازاضات هحیظ ظیست ، 

جْبزوطبٍضظی ضْطستبى 

، وبضٍ اهَض 

اجتوبػی،ًظبضت ثط هَاز 

غصایی، ازاضُ 

زاهپعضىی)حست هَضز( 

ٍ زفتط غٌبیغ وطبٍضظی 

 تْطاى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت
یه ثطاسبس اػتجبضظهبى غسٍضجَاظ تبسیس حساوثط 

 سبل هی ثبضس

 ضٍظ 7 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال
زض غَضت ًیبظ ٍ تغییط جَاظ لجلی اثغبل ٍ جَاظ جسیس 

 غبزض هی ضَز 

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

1 

اضائِ زضذَاست وتجی ٍ هساضن الظم تَسظ هتمبضی ثِ 

جْبز وطبٍضظی ضْطستبى،ثجت زض زثیط ذبًِ جْبز 

وطبٍضظی ضْطستبى ٍ ٍاضجبع زضذَاست ثِ وبضضٌبس 

 ازاضُ فٌی ٍ اهَض ظیطثٌبیی جْبز وطبٍضظی ضْطستبى

 

2 

ثطضسی زضذَاست ٍ تىویل هساضن ٍ فطم اغالحیِ 

جَاظ تبسیس تَسظ وبضضٌبس ازاضُ فٌی ٍ اهَض 

 ظیطثٌبیی جْبز وطبٍضظی ضْطستبى 

 اضسبل پطًٍسُ هتمبضی ثِ جْبز وطبٍضظی استبى 3

4 
پطًٍسُ ثِ هسیطیت غٌبیغ ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ اضجبع 

 وطبٍضظی ٍ اضجبع ثِ ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت ثط عطحْب

5 

اضجبع ثِ وبضضٌبسبى ترػػی ٍ ثطضسی ٍ تْیِ پیص 

ًَیس اغالحیِ جَاظ تبسیس تَسظ وبضضٌبسبى 

 ترػػی

6 

ثطضسی ٍ تىویل پیص ًَیس تَسظ وبضضٌبس ثطضسی 

 عطحْبی غٌؼتی ٍ زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی ٍ تبییس

 تَسظ ضئیس ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت ثط عطحْب

7 
غسٍض اغالحیِ جَاظ تبسیس ثب اهضبء ضئیس سبظهبى ٍ 

 یب هسیط غٌبیغ وطبٍضظی ثِ ًوبیٌسگی اظ ضئیس سبظهبى

8 
ثجت اعالػبت اغالحیِ جَاظ تبسیس ٍ اضسبل ثِ 

 ازاضات شیطثظ
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 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 صذٍر جَاز هَافقت تا تَسعِ طرح صٌایع تثذیلی ٍ تکویلی تخص کطاٍرزی پرٍاًِ صادرُعٌَاى کاهل هجَز یا 

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913320هٌْسس هطتضی ًمَی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 هجَز صادرُضرایط الزم ترای 
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

هغلغ ثَزى ٍ ضػبیت ضَاثظ سبظهبًْبی: هحیظ ظیست، ازاضُ وبض ٍ  -2زاضتي پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی  -1

 اهَض اجتوبػی، هؼبًٍت غصا ٍ زاضٍ ٍ زاهپعضىی زض ولیِ هطاحل اًجبم وبض 
- 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

ٌبهِ اضائِ اسبس -2وبیٌسُ لبًًَی ضطوتاضائِ زضذَاست وتجی تَسظ هتمبضی یب ً-1

ًبهِ سیس ٍ آگْی آذطیي تغییطات زض ضٍظضطوت هطتجظ ثب ضطح فؼبلیت، آگْی تب

 ضسوی )ثطای اضربظ حمَلی( 

- 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

  2174201706001 هلی  ضیبل 150000حساوثط  زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ٍرٍدیًَع  ساعت رٍز
/ سازهاى ارائِ کٌٌذُ

 هتقاضی
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

 اضائِ زضذَاست 1
یه 

 ضٍظ
 

زضذَاست 

 هتمبضی

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

هساضن 

 تىویل ضسُ

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

2 

ثطضسی زضذَاست 

ٍ تىویل هساضن 

ٍفطم جَاظ هَافمت 

ثب تَسؼِ عطح 

تَسظ وبضضٌبس 

ازاضُ فٌی ٍ اهَض 

ظیط ثٌبیی جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

  یىطٍظ
زضذَاست 

 تىویل ضسُ

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

فطم تىویل 

 -ضسُ 

وبضضٌبس 

ازاضُ فٌی ٍ 

اهَض ظیط 

 ثٌبیی

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

3 

اضسبل پطًٍسُ 

هتمبضی ثِ جْبز 

 وطبٍضظی استبى

یه 

 ضٍظ
 

هساضن ٍ 

فطم ّبی 

 تىویل ضسُ

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

هؼطفی ًبهِ 

 ضْطستبى

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

4 

ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ 

اضجبع پطًٍسُ ثِ 

هسیطیت غٌبیغ 

وطبٍضظی ٍ اضجبع 

ثِ ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطح ّب

یه 

 ضٍظ
 

هؼطفی ًبهِ 

 ضْطستبى

وطبٍضظی جْبز 

 استبى

اضجبع هؼطفی 

 ًبهِ

هسیطیت غٌبیغ 

سبظهبى  -وطبٍضظی 

جْبز وطبٍضظی 

 استبى

5 

اضجبع ثِ 

وبضضٌبسبى 

ترػػی ٍ ثطضسی 

ٍ تْیِ پیص ًَیس 

جَاظ هَافمت ثب 

 عطح تَسؼِ 

یه 

 ضٍظ
 

اضجبع 

 هؼطفی ًبهِ

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطح ّب

پیص ًَیس 

جَاظ هَافمت 

ثب عطح 

 تَسؼِ 

ثطضسی ٍ ًظبضت ازاضُ 

 ثط عطح ّب

6 

ثطضسی ٍ تىویل 

پیص ًَیس تَسظ 

وبضضٌبس ثطضسی 

عطح ّبی غٌؼتی ٍ 

زضیبفت ّعیٌِ ّبی 

لبًًَی ٍ تبییس 

تَسظ ضئیس ازاضُ 

ثطضسی ٍ ًظبضت ثط 

 عطح ّب

یه 

 ضٍظ
 

هساضن ٍ 

فطم ّبی 

پیص ًَیس 

جَاظ 

هَافمت ثب 

 عطح تَسؼِ 

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطح ّب

پیص ًَیس 

 ىویل ضسُت

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطح ّب



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

7 

غسٍض جَاظ 

هَافمت ثب تَسؼِ 

عطح ثب اهضبء 

ضئیس سبظهبى ٍ یب 

هسیط غٌبیغ 

وطبٍضظی ثِ 

ًوبیٌسگی اظ ضئیس 

 سبظهبى 

یه 

 ضٍظ
 

پیص ًَیس 

جَاظ 

هَافمت ثب 

 تَسؼِ عطح 

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطح ّب

جَاظ هَافمت 

ثب عطح 

 تَسؼِ

هسیطیت غٌبیغ 

سبظهبى  -وطبٍضظی 

جْبز وطبٍضظی 

 استبى

8 

ثجت اعالػبت 

هَافمت ثب تَسؼِ 

عطح ٍ اضسبل ثِ 

 ازاضات شیطثظ

یه 

 ضٍظ
 

وپی جَاظ 

هَافمت ثب 

تَسؼِ عطح 

ٍ هساضن 

 هطثَعِ 

زثیط ذبًِ سبظهبى 

جْبز وطبٍضظی 

 استبى

وپی جَاظ 

هَافمت ثب 

 تَسؼِ عطح

ازاضات هحیظ ظیست 

جْبز وطبٍضظی  -

وبض ٍ  -ضْطستبى

 -اهَض اجتوبػی

ًظبضت ثط هَاز 

ازاضُ  -غصایی

زفتط  -زاهپعضىی

غٌبیغ وطبٍضظی 

 تْطاى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 یه سبل  : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

 ضٍظ  7 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 : سالتعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک 
زض غَضت ًیبظ ٍ تغییط جَاظ لجلی اثغبل ٍ هجَظ جسیس 

 غبزض هیطَز 

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

1 

اضائِ زضذَاست وتجی ٍ هساضن الظم تَسظ هتمبضی ثِ 

جْبز جْبز وطبٍضظی ضْطستبى،ثجت زض زثیط ذبًِ 

وطبٍضظی ضْطستبى ٍ ٍاضجبع زضذَاست ثِ وبضضٌبس 

 ازاضُ فٌی ٍ اهَض ظیطثٌبیی جْبز وطبٍضظی ضْطستبى

 

2 

ثطضسی زضذَاست ٍ تىویل هساضن ٍ فطم اغالحیِ 

جَاظ تبسیس تَسظ وبضضٌبس ازاضُ فٌی ٍ اهَض 

 ظیطثٌبیی جْبز وطبٍضظی ضْطستبى 

 اضسبل پطًٍسُ هتمبضی ثِ جْبز وطبٍضظی استبى 3

4 
ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ اضجبع پطًٍسُ ثِ هسیطیت غٌبیغ 

 وطبٍضظی ٍ اضجبع ثِ ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت ثط عطحْب

5 

اضجبع ثِ وبضضٌبسبى ترػػی ٍ ثطضسی ٍ تْیِ پیص 

ًَیس اغالحیِ جَاظ تبسیس تَسظ وبضضٌبسبى 

 ترػػی

6 

ثطضسی ٍ تىویل پیص ًَیس تَسظ وبضضٌبس ثطضسی 

عطحْبی غٌؼتی ٍ زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی ٍ تبییس 

 ٍ ًظبضت ثط عطحْبتَسظ ضئیس ازاضُ ثطضسی 

7 
غسٍض اغالحیِ جَاظ تبسیس ثب اهضبء ضئیس سبظهبى ٍ 

 یب هسیط غٌبیغ وطبٍضظی ثِ ًوبیٌسگی اظ ضئیس سبظهبى

8 
ثجت اعالػبت اغالحیِ جَاظ تبسیس ٍ اضسبل ثِ 

 ازاضات شیطثظ

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 صذٍرپرٍاًِ تْرُ ترداری صٌایع تثذیلی ٍ تکویلی تخص کطاٍرزی عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913320هٌْسس هطتضی ًمَی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

هغلغ ثَزى ٍ ضػبیت ضَاثظ -3% 100پیططفت فیعیىی -2زاضتي جَاظ تبسیس زاضای تبضید اػتجبض-1

سبظهبًْبی : هحیظ ظیست ، ازاضُ وبض ٍ اهَض اجتوبػی ، هؼبًٍت غصا ٍ زاضٍ ٍ زاهپعضىی ) حست هَضز ( 

 زض ولیِ هطاحل اًجبم وبض.زضذَاست وتجی هتمبضی 

- 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

فطم ثبظزیس وبضضٌبس  -2فطم پطسطٌبهِ پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی -1

فطم ثبظزیس  -4هؼطفی ًبهِ هسیط ضْطستبى -3ضْطستبى

 وبضضٌبس ترػػی ستبز استبى 

هساضن اجبضُ ًبهِ یب -2استؼالم اظ سبظهبى هحیظ ظیست-1

 هساضن ضطوت)اسبسٌبهِ ٍ آگْی تبسیس -3سٌس هبلىیت

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

 ذعاًِ 108 هلی  ضیبل  150000حساوثط زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 

اضائِ فطم زضذَاست ٍ 

هساضن الظم تَسظ هتمبضی 

وطبٍضظی ثِ جْبز 

ضْطستبى ثجت ٍاضجبع 

زضذَاست زض زثیط ذبًِ 

 جْبز وطبٍضظی ضْطستبى

  یه ضٍظ
زضذَاست 

 هتمبضی

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

هساضن تىویل 

 ضسُ

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

2 

ثبظزیس اظ عطح ٍ ثطضسی 

چگًَگی پیططفت فیعیىی 

تَسظ وبضضٌبس ازاضُ فٌی 

ٍ ظیط ثٌبیی جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

  یه ضٍظ

زضذَاست 

تىویل 

 ضسُ

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

فطم تىویل 

ضسُ وبضضٌبس 

اهَض فٌی ٍ ظیط 

 ثٌبیی 

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

3 
استؼالم اظ ازاضُ هحیظ 

 ظیست

حساوثط 

 ضٍظ 15
 

زضذَاست 

 استؼالم

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى
 پبسد استؼالم

ازاضُ هحیظ 

ظیست 

ضْطستبى یب 

 استبى

4 
 اضسبل پطًٍسُ هتمبضی ثِ

 جْبز وطبٍضظی استبى
  یه ضٍظ

هساضن ٍ 

فطم ّبی 

تىویل 

 ضسُ

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

هؼطفی ًبهِ 

 ضْطستبى

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

5 

ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ اضجبع 

پطًٍسُ ثِ هسیطیت غٌبیغ 

وطبٍضظی ٍ اضجبع ثِ ازاضُ 

 ثطضسی ٍ ًظبضت ثط عطحْب

  یه ضٍظ
هؼطفی ًبهِ 

 ضْطستبى

جْبزوطبٍضظی 

 استبى

اضجبع هؼطفی 

 ًبهِ

هسیطیت غٌبیغ 

 -وطبٍضظی

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب

6 

اضجبع ثِ وبضضٌبسبى 

ترػػی ٍ ثبظزیس 

وبضضٌبسبى ترػػی اظ 

هحل تْیِ پیص ًَیس 

پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی تَسظ 

 وبضضٌبسبى ترػػی

حساوثط 

 ضٍظ 5
 

اضجبع 

 هؼطفی ًبهِ

ازاضُ ثطضسی ٍ 

ًظبضت ثط 

 عطحْب

فطم ثبظزیس 

وبضضٌبس 

 استبى

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب

7 

تبییس پیص ًَیس تَسظ 

ضئیس ازاضُ ثطضسی ٍ 

ًظبضت ثط عطحْب اضجبع ثِ 

وبضضٌبس ثطضسی عطحْبی 

غٌؼتی ٍ زضیبفت ّعیٌِ 

 ّبی لبًًَی 

  ضٍظ2

هساضن ٍ 

فطم ّبی 

پیص ًَیس 

 پطٍاًِ

ازاضُ ثطضسی ٍ 

ًظبضت ثط 

 عطحْب

فطم پطٍاًِ 

 ثْطُ ثطزاضی

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

8 

غسٍض پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی 

ثب اهضبء ضئیس سبظهبى ٍ یب 

هسیط غٌبیغ وطبٍضظی ثِ 

 ًوبیٌسگی اظ ضئیس سبظهبى 

  یه ضٍظ

فطم پطٍاًِ 

ثْطُ 

 ثطزاضی

ازاضُ ثطضسی ٍ 

ًظبضت ثط 

 عطحْب

فطم پطٍاًِ 

 ثْطُ ثطزاضی

هسیطیت غٌبیغ 

–وطبٍضظی 

سبظهبى جْبز 

 استبىوطبٍضظی 

9 

ثجت اعالػبت پطٍاًِ ثْطُ 

ثطزاضی ٍ اضسبل ثِ ازاضات 

 شیطثظ

  یه ضٍظ

وپی پطٍاًِ 

ٍ هساضن 

 هطثَعِ

زثیطذبًِ 

سبظهبى جْبز 

وطبٍضظی 

 استبى

وپی پطٍاًِ 

 ثْطُ ثطزاضی

ازاضات هحیظ 

ظیست ، 

جْبزوطبٍضظی 

ضْطستبى ، وبضٍ 

اهَض 

اجتوبػی،ًظبضت 

ثط هَاز غصایی، 

ازاضُ 

زاهپعضىی)ح

هَضز( ٍ ست 

زفتط غٌبیغ 

 وطبٍضظی تْطاى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 ًبهحسٍز  : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

 ضٍظ  15 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 هحسٍزیتی ًساضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

1 

اضائِ فطم زضذَاست ٍ هساضن الظم تَسظ هتمبضی ثِ 

جْبز وطبٍضظی ضْطستبى ثجت ٍاضجبع زضذَاست زض 

 زثیط ذبًِ جْبز وطبٍضظی ضْطستبى

 

2 

ثبظزیس اظ عطح ٍ ثطضسی چگًَگی پیططفت فیعیىی 

تَسظ وبضضٌبس ازاضُ فٌی ٍ ظیط ثٌبیی جْبز 

 وطبٍضظی ضْطستبى

 استؼالم اظ ازاضُ هحیظ ظیست 3

 اضسبل پطًٍسُ هتمبضی ثِ جْبز وطبٍضظی استبى 4

5 
ثِ هسیطیت غٌبیغ ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ اضجبع پطًٍسُ 

 وطبٍضظی ٍ اضجبع ثِ ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت ثط عطحْب

6 

اضجبع ثِ وبضضٌبسبى ترػػی ٍ ثبظزیس وبضضٌبسبى 

ترػػی اظ هحل تْیِ پیص ًَیس پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی 

 تَسظ وبضضٌبسبى ترػػی

7 

تبییس پیص ًَیس تَسظ ضئیس ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

ثط عطحْب اضجبع ثِ وبضضٌبس ثطضسی عطحْبی غٌؼتی 

 ٍ زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی 

8 
غسٍض پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی ثب اهضبء ضئیس سبظهبى ٍ یب 

 هسیط غٌبیغ وطبٍضظی ثِ ًوبیٌسگی اظ ضئیس سبظهبى 

9 
اضسبل ثِ ازاضات ثجت اعالػبت پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی ٍ 

 شیطثظ

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 صذٍر توذیذ جَاز تاسیس صٌایع تثذیلی ٍ تکویلی تخص کطاٍرزی عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هجَظّب هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913320هٌْسس هطتضی ًمَی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

هغلغ ثَزى ٍ -3پیططفت فیعیىی هٌبست -2زاضتي جَاظ تبسیس زاضای تبضید اػتجبض-1

ضػبیت ضَاثظ سبظهبًْبی: هحیظ ظیست، ازاضُ وبض ٍ اهَض اجتوبػی، هؼبًٍت غصا ٍ زاضٍ ٍ 

 زاهپعضىی زض ولیِ هطاحل اًجبم وبض 

- 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

هؼطفی ًبهِ هسیط ضْطستبى -2جَاظ تبسیس لجلی-1

 زضذَاست وتجی هتمبضی -3

( لبًَى تطىیل ٍظاضت جْبز وطبٍضظی ٍ هػَثِ 8اجطای هبزُ )

 ّیئت ٍظیطاى هحتطم  29/7/83ُ هَضخ  29875/ت39107ضوبضُ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

  2174201706001 هلی  ضیبل 50000 زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 

اضائِ فطم زضذَاست 

ٍ هساضن الظم تَسظ 

هتمبضی ثِ جْبز 

وطبٍضظی ضْطستبى 

ثجت ٍاضجبع 

زضذَاست زض زثیط 

ذبًِ جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

یه 

 ضٍظ
 

زضذَاست 

 هتمبضی

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

هساضن 

 تىویل ضسُ

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

2 

ثطضسی چگًَگی 

پیططفت فیعیىی 

تَسظ وبضضٌبس 

ازاضُ فٌی ٍ اهَض 

ظیطثٌبیی جْبز 

 وطبٍضظی ضْطستبى

یه 

 ضٍظ
 

زضذَاست 

 تىویل ضسُ

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

فطم تىویل 

ضسُ 

وبضضٌبس 

ازاضُ فٌی ٍ 

اهَض ظیط 

 ثٌبیی

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

3 

اضسبل پطًٍسُ 

هتمبضی ثِ جْبز 

 وطبٍضظی استبى

یه 

 ضٍظ
 

هساضن ٍ فطم 

 ّبی تىویل ضسُ

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

هؼطفی ًبهِ 

 ضْطستبى

جْبزوطبٍضظی 

 ضْطستبى

4 

ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ 

اضجبع پطًٍسُ ثِ 

هسیطیت غٌبیغ 

وطبٍضظی ٍ اضجبع ثِ 

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطحْب

یه 

 ضٍظ
 

هؼطفی ًبهِ 

 ضْطستبى

جْبزوطبٍضظی 

 استبى

هؼطفی  اضجبع

 ًبهِ

هسیطیت غٌبیغ 

ازاضُ -وطبٍضظی

ثطضسی ٍ ًظبضت ثط 

 عطحْب

5 

اضجبع ثِ وبضضٌبسبى 

ترػػی ،ثطضسی ٍ 

تْیِ پیص ًَیس 

 توسیس جَاظ تبسیس 

1 

 ضٍظ
 

اضجبع هؼطفی 

 ًبهِ

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب

فطم پیص 

ًَیس توسیس 

 جَاظ تبسیس 

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطحْب

6 

ًَیس  تبییس پیص

تَسظ ضئیس ازاضُ 

ثطضسی ٍ ًظبضت ثط 

عطحْب اضجبع ثِ 

وبضضٌبس ثطضسی 

عطحْبی غٌؼتی ٍ 

زضیبفت ّعیٌِ ّبی 

 لبًًَی

  ضٍظ1

هساضن ٍ فطم 

پیص ًَیس 

توسیس جَاظ 

 تبسیس

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب

فطم توسیس 

 جَاظ تبسیس

ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

 ثط عطحْب



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

7 

غسٍض توسیس جَاظ 

ثب اهضبء تبسیس 

ضئیس سبظهبى ٍ یب 

هسیط غٌبیغ 

وطبٍضظی ثِ 

ًوبیٌسگی اظ ضئیس 

 سبظهبى

یه 

 ضٍظ
 

فطم توسیس جَاظ 

 تبسیس

ازاضُ ثطضسی ٍ 

 ًظبضت ثط عطحْب

توسیس جَاظ 

 تبسیس

هسیطیت غٌبیغ 

سبظهبى –وطبٍضظی 

جْبز وطبٍضظی 

 استبى

8 

ثجت اعالػبت توسیس 

جَاظ تبسیس ٍ 

اضسبل ثِ ازاضات 

 شیطثظ

یه 

 ضٍظ
 

وپی توسیس جَاظ 

تبسیس ٍ 

 هساضن هطثَعِ

زثیطذبًِ 

سبظهبى جْبز 

 وطبٍضظی استبى

وپی توسیس 

 جَاظ تبسیس

ازاضات هحیظ ظیست 

، جْبزوطبٍضظی 

ضْطستبى ، وبضٍ اهَض 

اجتوبػی،ًظبضت ثط 

هَاز غصایی، ازاضُ 

زاهپعضىی)حست 

هَضز( ٍ زفتط غٌبیغ 

 وطبٍضظی تْطاى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 یه سبل  : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

 ضٍظ  7 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثطای ّط جَاظ تبسیس یه ثبض هی ثبضس.  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

1 

اضائِ فطم زضذَاست ٍ هساضن الظم تَسظ هتمبضی ثِ 

جْبز وطبٍضظی ضْطستبى ثجت ٍاضجبع زضذَاست زض 

 زثیط ذبًِ جْبز وطبٍضظی ضْطستبى

 

2 
ثطضسی چگًَگی پیططفت فیعیىی تَسظ وبضضٌبس 

 ازاضُ فٌی ٍ اهَض ظیطثٌبیی جْبز وطبٍضظی ضْطستبى

 اضسبل پطًٍسُ هتمبضی ثِ جْبز وطبٍضظی استبى 3

4 
ثجت زض زثیط ذبًِ ٍ اضجبع پطًٍسُ ثِ هسیطیت غٌبیغ 

 ثطضسی ٍ ًظبضت ثط عطحْبوطبٍضظی ٍ اضجبع ثِ ازاضُ 

5 
اضجبع ثِ وبضضٌبسبى ترػػی ،ثطضسی ٍ تْیِ پیص 

 ًَیس توسیس جَاظ تبسیس 

6 

تبییس پیص ًَیس تَسظ ضئیس ازاضُ ثطضسی ٍ ًظبضت 

ثط عطحْب اضجبع ثِ وبضضٌبس ثطضسی عطحْبی غٌؼتی 

 ٍ زضیبفت ّعیٌِ ّبی لبًًَی

7 
سبظهبى ٍ یب غسٍض توسیس جَاظ تبسیس ثب اهضبء ضئیس 

 هسیط غٌبیغ وطبٍضظی ثِ ًوبیٌسگی اظ ضئیس سبظهبى

8 
ثجت اعالػبت توسیس جَاظ تبسیس ٍ اضسبل ثِ ازاضات 

 شیطثظ

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 دام ٍ طیَرهجَز توذیذ پرٍاًِ تاسیس  عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  پستی ًطاًی ٍ کذ

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  پاسخگَیًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد 

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

زاضا ثَزى پطٍاًِ 

تبسیس ٍ یب ٍاحس 

زاهساضی یب هطغساضی 

ٍ... هَجَز زاضای 

ضبثغِ ًظبم 

 زاهپطٍضی 

چٌبًچِ زض -ٍجَز پیططفت فیعیىی زض توسیس زٍم ثِ ثؼس -ثطلطاض ثَزى ضَاثظ ًظبم زاهپطٍضی 

% ثبضس ٍ ووتط اظ سِ هبُ اظ تبضید اًمضبی پطٍاًِ ًگصضتِ 30توسیس اٍل پیططفت فیعیىی ثیص اظ 

ثبضس پطٍاًِ پس اظ عطح زض وویسیَى ضْطستبى زض ضْطستبى توسیس ٍ ًیبظی ثِ اضسبل پطًٍسُ ثِ 

% ثبضس ٍ ووتط اظ سِ هبُ اظ تبضید 60ستبى ًویجبضس.چٌبًچِ زض توسیس زٍم پیططفت فیعیىی ثیص اظ ا

اًمضبی پطٍاًِ ًگصضتِ ثبضس پطٍاًِ پس اظ عطح زض وویسیَى ضْطستبى زض ضْطستبى توسیس ٍ ًیبظی 

 گطزز. ثِ اضسبل پطًٍسُ ثِ استبى ًویجبضس . زض غیط ایي غَضت پطًٍسُ ثبیستی ثِ استبى اضسبل 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرص ًبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ  لجض ٍاضیع هبلیبت -اغل پطٍاًِ تبسیس  -فطم هطثَعِ

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  

http://investinkhorasan.ir/portal/component/invest_license/?task=show&formId=233
http://investinkhorasan.ir/portal/component/invest_license/?task=show&formId=233


ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ساعت رٍز
ًَع 

 ٍرٍدی

سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ

ًَع 

 خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
تىویل ٍ اضسبل پطًٍسُ 

 ثِ استبى

ثستگی ثِ ظهبى 

اضائِ هساضن 

 هتمبضی زاضز

 - 

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

- - 

2 
اضسبل پطًٍسُ ثِ 

 وویسیَى غسٍض پطٍاًِ

ّفتِ پس  1حساوثط 

 اظ ٍغَل
 - 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
- - 

 غسٍض ٍ اضسبل هجَظ 3
ّفتِ پس  1حساوثط 

 اظ تبئیس وویسیَى
 - 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی
- - 

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 سبل  1 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

 ّفتِ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 تىویل ٍ اضسبل پطًٍسُ ثِ استبى 1

 

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ 2

 غسٍض ٍ اضسبل هجَظ 3

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 صذٍر پرٍاًِ تاسیس داهذاری ٍ هرؼذاری عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اقتصادی اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  هَضَعًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ 

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ تبسیس زاهساضی ٍ هطغساضی 

 ثسٍى پیططفت فیعیىی 

پطٍاًِ تبسیس: ثطای زاضًسگبى ظهیي ٍاجس ضطایظ عجك ضَاثظ 

 پطًٍسُ تطىیل هیگطزز 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

وبضت پبیبى  -لغؼِ ػىس2 -فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی

 ذسهت یب هؼبفی ثطای هتمبضیبى هطز 
 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرطٌبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز  

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 

تطىیل ٍ 

اضسبل پطًٍسُ 

 ثِ استبى

ثستگی ثِ 

ظهبى اضائِ 

هساضن 

 هتمبضی زاضز

 
فطم 

 زضذَاست

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

 پطًٍسُ تىویل ضسُ

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

2 

اضسبل پطًٍسُ 

ثِ وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ

ّفتِ  1حساوثط 

 پس اظ ٍغَل
 

پطًٍسُ 

تىویل 

 ضسُ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

هػَثِ وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 
غسٍض ٍ اضسبل 

 هجَظ

ّفتِ  1حساوثط 

پس اظ تبییس 

 وویسیَى

 
فطم پطٍاًِ 

 )هجَظ(

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

پطٍاًِ)هجَظ(غبزضُ 

 تىویل ضسُ

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

سبل زاضای اػتجبض است ٍ عجك ًظط  2پطٍاًِ تبسیس 

سبل  1ًَثت ّط ًَثت  2وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 لبثل توسیس هیجبضس 

 ّفتِ هططٍط ثِ ػسم ٍجَز ًمض زض پطًٍسُ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 تطىیل ٍ اضسبل پطًٍسُ ثِ استبى 1

 

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ 2

 غسٍض ٍ اضسبل هجَظ 3

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 پرٍاًِ تْرُ ترداری داهذاریْای کَچک ٍ رٍستایی عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 پرٍاًِ فعالیت اقتصادیاطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا 

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَعًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت 

 ضْطستبًْب  ٍاحس اهَض زام ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

 ثْساضتی ثَزى ٍ فٌی ثَزى ٍاحس  -1379فؼبلیت ٍاحس زاهساضی لجل اظ سبل  هَجَز ثَزى ٍاحس زاهساضی زاذل ضٍستب 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرطٌبهِ ّبی اثالغی اظ ٍظاضتربًِ  تىویل پطًٍسُ ٍ اضائِ هساضن هطثَعِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

    _ ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
تىویل ٍ اضسبل 

 پطًٍسُ ثِ استبى 

ثستگی ثِ ظهبى 

اضائِ هساضن 

 هتمبضی زاضز 

 
فطم 

 زضذَاست

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

پطًٍسُ تىویل 

 ضسُ

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

2 

اضسبل پطًٍسُ ثِ 

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ 

ّفتِ  1حساوثط 

 پس اظ ٍغَل
 

پطًٍسُ 

 تىویل ضسُ 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

هػَثِ 

وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

3 
غسٍض ٍ اضسبل 

 هجَظ 

ّفتِ  1حساوثط 

پس اظ تبییس 

 وویسیَى 

 
پطٍاًِ فطم 

 )هجَظ(

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

پطٍاًِ )هجَظ( 

غبزضُ تىویل 

 ضسُ 

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

سبل زاضای  3هجَظ پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی ضٍستبیی 

اػتجبض است ٍ عجك ًظط وویسیَى غسٍض پطٍاًِ لبثل 

 توسیس است 

 ّفتِ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  پیَست فایل 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 تىویل ٍ اضسبل پطًٍسُ ثِ استبى  1

 

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ  2

 غسٍض ٍ اضسبل هجَظ  3

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 پرٍاًِ تْرُ ترداری پرٍرش آتسیاى عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اقتصادیاطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت 

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  هَضَعًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ 

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

 تىویل سبذت ٍ سبظ عجك عطح ٍ ًمطِ اجطایی  گصضاًسى زٍضُ آهَظضی -2اضائِ پطٍاًِ تبسیس-1

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

گعاضش تىویل سبذت ٍ سبظ عجك عطح ٍ ًمطِ اجطایی تَسظ هتمبضی ٍ زضذَاست پطٍاًِ -1

تبییسیِ وبضضٌبسی هجٌی ثط -4اضائِ پطٍاًِ ثْساضتی -3اضائِ هساضن آهَظضی -2ثْطُ ثطزاضی 

 آهبزُ ثَزى هعضػِ پطٍضش هبّی 

- 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل دریافتیهثلػ  ردیف

   ساضزّعیٌِ ای ً 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
/ سازهاى ارائِ کٌٌذُ

 هتقاضی
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

  _ زضذَاست 1
تمبضبی 

 هتمبضی
 پبسد هتمبضی

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

 پطًٍسُ  ضٍظ  2 ثبظزیس اٍلیِ 2
جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى 
 اػالم ًتیجِ 

وبضضٌبس اهَض 

 ضیالتی 

 پطًٍسُ  ضٍظ  1 اضسبل 3
جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى 
 پطًٍسُ

هسیطیت ضیالت 

 استبى

4 
ثبظزیس 

 ثبًَیِ
 پطًٍسُ  ضٍظ 7

هسیطیت ضیالت 

 استبى
 غسٍض پطٍاًِ اػالم ًتیجِ 

 پطًٍسُ غسٍض پطٍاًِ پطًٍسُ   ضٍظ 2 اػالم ًتیجِ 5
وویسیَى زاذلی 

 ضیالت

 پطًٍسُ  ضٍظ  3 ثطضسی 6
وویسیَى زاذلی 

 ضیالت
 ًتیجِ تػَیت/ ضز

وویسیَى استبًی 

 ضیالت

 پطًٍسُ  ضٍظ  9 ثطضسی 7
وویسیَى استبًی 

 ضیالت
 غسٍض پطٍاًِ ًتیجِ)تػَیت/ضز(

 غسٍض پطٍاًِ فطم   ضٍظ  5 استؼالم  8
اذص گَاّی 

 ثْساضتی 

هسیطیت ضیالت 

 استبى

9 
غسٍض 

 پطٍاًِ 
 پبسد  ضٍظ  1

وویسیَى استبًی 

 ضیالت 
 هتمبضی پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی 

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 زٍ سبل ) ثِ وطات لبثل توسیس (  : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

 ضٍظ  30 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هتمبضی زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زضذَاست 1

 

 ثبظزیس اٍلیِ 2

 اضسبل 3

 ثبظزیس ثبًَیِ 4

 اػالم ًتیجِ 5

 ثطضسی 6

 ثطضسی 7

 استؼالم  8

 غسٍض پطٍاًِ  9

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 آتسیاىپرٍاًِ تاسیس  عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

 اضائِ هَافمت اغَلی -1

 گصضاًسى زٍضُ آهَظضی -2

هٌبست -2زاهپعضىی ٍ.... ثب اضائِ پبسد هثجت ثِ استؼالم  -هَافمت ازاضات هحیظ ظیست -1

 ثَزى ذػَغیبت فیعیىی ٍ ضیویبیی آة 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

هسضن ذػَغیبت فیعیىی ٍ -3اضائِ عطح ٍ ًمطِ اجطایی-2اضائِ هساضن آهَظضی -1

 ضیویبیی آة هٌجغ اظ یه آظهبیطگبُ هؼتجط ثط اسبس فطم هطثَعِ 
 اضائِ استؼالم ّبی اًجبم ضسُ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

    - ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
/ سازهاى ارائِ کٌٌذُ

 هتقاضی
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

  ضٍظ1 تحَیل فطم  1
فطم 

 استؼالم
 هتمبضی فطم  هسیطیت ضیالت 

2 
زضیبفت پبسد 

 استؼالم ّب 
  ضٍظ  14

پبسد 

 استؼالم ّب
 هسیطیت ضیالت پبسد هتمبضی 

 زضیبفت غسٍض پطٍاًِ ضیالت  پطًٍسُ  ضٍظ  1 اضجبع پطًٍسُ  3
وویسیَى زاذلی 

 ضیالت 

 غسٍض پطٍاًِ ضیالت  پطًٍسُ   ضٍظ  4 ثطضسی 4
ًتیجِ 

 تػَیت/ضز
 ضیالتغسٍض پطٍاًِ 

  ضٍظ  1 اضجبع پطًٍسُ  5
ًتیجِ 

 تػَیت/ضز

وویسیَى زاذلی 

 ضیالت 
 پطًٍسُ

وویسیَى زاذلی 

 ضیالت 

 پطًٍسُ  ضٍظ 8 ثطضسی 6
وویسیَى استبًی 

 ضیالت

ًتیجِ 

 تػَیت/ ضز
 غسٍض پطٍاًِ ضیالت

7 
غسٍض پطٍاًِ 

 تبسیس
  ضٍظ  1

ًتیجِ 

 تػَیت/ضز

وویسیَى استبًی 

 ضیالت

پطٍاًِ 

 تبسیس
 هتمبضی

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 یه سبل ) زٍ ثبض لبثل توسیس(  : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

 ضٍظ  30 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 تحَیل فطم  1

 

 زضیبفت پبسد استؼالم ّب  2

 اضجبع پطًٍسُ  3

 ثطضسی 4

 اضجبع پطًٍسُ  5

 ثطضسی 6

 غسٍض پطٍاًِ تبسیس 7

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 هَافقت اصَلی پرٍرش آتسیاى عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادیاطالعات هرجع 

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَعًام ٍضوارُ 

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

زاضا ثَزى وبضضٌبس  -2-گصضاًسى زٍضُ آهَظضی یب زاضا ثَزى سبثمِ ػلوی یب ػولی هطتجظ -1

 زاضای وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفیت -3 -یب في ٍضظ ٍاجس ضطایظ ثِ تؼساز هَضز ًیبظ 

هؼطفی آة ٍ ظهیي هٌبست 

 جْت پطٍضش آثعیبى 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

اضائِ هساضن ضرػی ضبهل ػىس، وپی ضٌبسٌبهِ ٍ -1ضرع حمیمی: 

هساضن ضرع  .وبضت هلی ٍ پبیبى ذسهت یب هؼبفیت، هساضن تحػیلی

 حمَلی: هساضن ثجتی ضطوت ضبهل: آگْی تبسیس ٍ آذطیي تغییطات 

اضائِ هساضن هطثَط ثِ ظهیي زض غَضتیىِ جعء -1

اضائِ هساضن هطثَط ثِ هجَظ -2هستثٌیبت ثبضس 

 ثطزاضت زض غَضتیىِ آة چبُ وطبٍضظی ثبضس 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

    _ ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِهراحل اجرای 

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 رٍز
ساع

 ت
 ًَع ٍرٍدی

/ سازهاى ارائِ کٌٌذُ

 هتقاضی
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

 ثطضسی تمبضب  هتمبضی  زضیبفت تمبضب   _ زضیبفت تمبضب  1
جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

  ضٍظ  1 تطىیل پطًٍسُ  2
پطًٍسُ 

 هتمبضی 

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى

اػعام ثطای 

 ثبظزیس 

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

  ضٍظ  2 ثبظزیس اٍلیِ  3
زضذَاست 

 اػعام 

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى 
 تىویل پطًٍسُ 

جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

 پطًٍسُ   ضٍظ  2 اضسبل پطًٍسُ  4
جْبز وطبٍضظی 

 ضْطستبى 
 پطًٍسُ 

هسیطیت ضیالت 

 استبى 

  ضٍظ  9 ثبظزیس ثبًَیِ  5
زضذَاست 

 اػعام 

هسیطیت ضیالت 

 استبى 
 گعاضش

هسیطیت ضیالت 

 استبى 

 غسٍض پطٍاًِ  گعاضش  هسیطیت ضیالت  گعاضش   ضٍظ  2 گعاضش  6

 پطًٍسُ  غسٍض پطٍاًِ  ثبظزیس   ضٍظ  1 اضجبع 7
وویسیَى زاذلی 

 ضیالت 

 غسٍض پطٍاًِ  گعاضش   ضٍظ  4 ثطضسی 8
ًتیجِ 

 تػَیت/ ضز

وویسیَى استبًی 

 ضیالت 

 پطًٍسُ  ضٍظ  8 ثطضسی 9
وویسیَى استبًی 

 ضیالت 

ًتیجِ 

 تػَیت/ ضز
 غسٍض پطٍاًِ

10 
غسٍض/ػسم 

 غسٍض
  ضٍظ  1

ًتیجِ تػَیت/ 

 ضز 

وویسیَى استبًی 

 ضیالت 

هَافمت 

 اغَلی
 هتمبضی

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 هبُ ٍ زٍ ثبض لبثل توسیس  6 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

 ضٍظ  30 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هتمبضیبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 زضیبفت تمبضب  1

 

 تطىیل پطًٍسُ  2

 ثبظزیس اٍلیِ  3

 اضسبل پطًٍسُ  4

 ثبظزیس ثبًَیِ  5

 گعاضش  6

 اضجبع 7

 ثطضسی 8

 ثطضسی 9

 غسٍض/ػسم غسٍض 10

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 اصَلی دام ٍ طیَرصذٍر هَافقت  عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت اقتصادی

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir سایتآدرس 

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  ًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ هَضَع

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

ػسم اذص ّط گًَِ پطٍاًِ 

ػسم  -زاهساضی ٍ هطغساضی

 زضیبفت ظهیي اظ اضاضی هلی 

هجَظ هَافمت اغَلی غطفب ثِ هٌظَض زضیبفت ظهیي اظ اضاضی هلی ثِ هٌظَض اضتغبل ظایی ثطای 

زاًص آهَذتگبى ضضتِ ّبی زاهپطٍضی زاهپعضىی )حسالل وبضزاًی ( ثستگبى زضجِ اٍل 

 -زضغس جبًجبظی 25جبًجبظاى هحتطم ثب حسالل  -آظازگبى هحتطم  -ذبًَازُ هؼعظ ضْسا

 هبُ حضَض زض ججِْ  6ل ایثبضگطاى هحتطم ثب حسال

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

 قاًًَی

هػَثِ وویسیَى  -ًبهِ هؼطفی ضْطستبى  -لغؼِ ػىس  2 -فتَوپی ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت هلی 

هساضن هثجِ ضبهل هسضن تحػیلی  -وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفی ثطای هتفبضیبى هطز  -ضْطستبى 

 جبًجبظی ٍ غیطُ  -) ثطای زاًص آهَذتگبى ضضتِ زاهپطٍضی ٍ زاهپعضىی ( هساضن ایثبضگطی 

طٍضی ٍ لبًَى ًظبم زاهپ

ثرطٌبهِ ّبی اثالغی اظ 

 ٍظاضتربًِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ هرحلٍِرٍدی  زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 
تطىیل ٍ اضسبل 

 پطًٍسُ ثِ استبى

ثستگی ثِ ظهبى 

اضائِ هساضن 

 هتمبضی زاضز

 
فطم 

 زضذَاست 

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

پطًٍسُ تىویل 

 ضسُ

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

2 

اضسبل پطًٍسُ ثِ 

وویسیَى غسٍض 

 پطٍاًِ 

ّفتِ  1حساوثط 

 پس اظ ٍغَل
 

پطًٍسُ 

 تىویل ضسُ 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

هػَثِ 

وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی 

3 
غسٍض ٍاضسبل 

 هجَظ 

ّفتِ  1حساوثط 

پس اظ تبییس 

 وویسیَى 

 
پطٍاًِ فطم 

 )هجَظ (

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی

پطٍاًِ ) هجَظ( 

 غبزضُ 

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت

هبُ زاضای اػتجبض است عجك  6هجَظ هَافمت اغَلی 

 6ًَثت ّط ًَثت  2ًظط وویسیَى غسٍض پطٍاًِ ثطای 

 هبُ لبثل توسیس است 

 ّفتِ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

  فایل پیَست 

  : سایرهَارد

 

 

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 تطىیل ٍ اضسبل پطًٍسُ ثِ استبى 1

 

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ  2

 غسٍض ٍاضسبل هجَظ  3

 

 

  



ری استان اصفهان                         مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 اطالعات هجَزیا پرٍاًِ اقتصادی
 صذٍر پرٍاًِ تْرُ ترداری دام ٍ طیَر عٌَاى کاهل هجَز یا پرٍاًِ صادرُ

 

 

 اقتصادیاطالعات هرجع صادر کٌٌذُ هجَز یا پرٍاًِ فعالیت 

  سبظهبى جْبز وطبٍضظی استبى اغفْبى  عٌَاى هرجع صادر کٌٌذُ

 4114ذیبثبى ّعاض جطیت غٌسٍق پستی  ًطاًی ٍ کذ پستی

 7913119 - 20 تلفي

 6691588 ًواتر

 esfd@agri-es.ir پست الکترًٍیک

  www.agri-es.ir آدرس سایت

  7913374هسیطیت غسٍض پطٍاًِ ّب ٍ هجَظّب  هَضَعًام ٍضوارُ تلفي ٍاحذ یا قسوت رسیذگی کٌٌذُ تِ 

 7913396هٌْسس هجتجی هغْطی  ًام ٍ ضوارُ تلفي فرد یا افراد پاسخگَی

 

 ضرایط الزم ترای هجَز صادرُ
 ضرایط اختصاصی ضرایط عوَهی

زاضا ثَزى پطٍاًِ تبسیس ٍ یب ٍاحس زاهساضی یب 

 هطغساضی ٍ ... هَجَز زاضای ضبثغِ ًظبم زاهپطٍضی 

زاضا ثَزى ضَاثظ ًظبم  -تىویل ثَزى ٍاحس زاهساضی یب هطغساضی 

 اضائِ هسضن هثجتِ  -زاهپطٍضی

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ٍهستٌذات هذارک
 قاًًَی هستٌذات ٍ هذارک عوَهی ٍهستٌذات هذارک

 لبًَى ًظبم زاهپطٍضی ٍ ثرطٌبهِ ّبی اظ ٍظاضتربًِ  لجض ٍاضیع هبلیبت  -هجَظ ثْساضتی -اغل پطٍاًِ تبسیس  -فطم هطثَعِ 

 

 صادرُ پرٍاًِ یا هجَز صذٍر ترای ًیاز هَرد ّای ّسیٌِ
 ضوارُ حساب کذ تاًک عاهل هثلػ دریافتی ردیف

   ّعیٌِ ای ًساضز  

 

  



ری استان اصفهان                               مهندسیه مشاور گنجینه ژپوهش اهمىن اسپاداان  طرح تهیه اسنادتىسعه اشتغال وسزماهی گذا

 هراحل اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ٍ زهاى تٌذی ّر هرحلِ

کذ 

 هرحلِ
 عٌَاى هرحلِ

 خرٍجی هرحلِ ٍرٍدی هرحلِ زهاى اًجام

 ًَع ٍرٍدی ساعت رٍز
سازهاى ارائِ 

 هتقاضی/ کٌٌذُ
 ًَع خرٍجی

سازهاى دریافت 

 هتقاضی/کٌٌذُ

1 

تىویل ٍ 

اضسبل پطًٍسُ 

 ثِ استبى 

ثستگی ثِ 

ظهبى اضائِ 

هساضن 

 هتمبضی زاضز 

 
فطم 

 زضذَاست 

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

 پطًٍسُ تىویل ضسُ

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى 

2 

اضسبل پطًٍسُ 

ثِ وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ 

ّفتِ  1حساوثط 

 پس اظ ٍغَل 
 

پطًٍسُ 

تىویل 

 ضسُ 

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی 

هػَثِ وویسیَى 

 غسٍض پطٍاًِ

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی 

3 
غسٍض ٍ اضسبل 

 هجَظ 

ّفتِ  1حساوثط 

پس اظ تبییس 

 وویسیَى 

 
فطم پطٍاًِ 

 )هجَظ(

هؼبًٍت ثْجَز 

 تَلیسات زاهی 

پطٍاًِ)هجَظ(غبزضُ 

 تىویل ضسُ

هسیطیت جْبز 

وطبٍضظی 

 ضْطستبى

 

 

 سایر اطالعات تکویلی

 : دٍرُ اعتثار هجَز یا پرٍاًِ فعالیت
سبل زاضای اػتجبض است ٍ  5هجَظ پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی 

 عجك ًظط وویسیَى غسٍض پطٍاًِ لبثل توسیس است 

 ّفتِ  1 : حذاکثر زهاى تصوین گیری ٍ پاسخ گَیی از تاریخ ثثت در خَاست

 ثستگی ثِ تؼساز هطاجؼِ وٌٌسگبى زاضز  : تعذاد هجَز ٍیا پرٍاًِ صادرُ در طَل یک سال

   فایل پیَست

  : سایرهَارد
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 اجرای صذٍرهجَز یا پرٍاًِ صادرُ ًوَدار

 ًوَدار عٌَاى هرحلِ کذ هرحلِ

 تىویل ٍ اضسبل پطًٍسُ ثِ استبى  1

 

 اضسبل پطًٍسُ ثِ وویسیَى غسٍض پطٍاًِ  2

 غسٍض ٍ اضسبل هجَظ  3

 

 

 

 

 


