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

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 ازمایشگاهیو نگهداری حیوانات  تاسیس پرورش عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 سازمان دامپزشکی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 شهرک امیریه  –بلوار کشاورز  نشانی و کد پستی

 7180181 - 7180187 تلفن

 7187117 نمابر

 es_modirkol@ivo.org.ir پست الکترونیک

 http://isfahan.ivo.ir آدرس سایت

 اداره دارو و درمان و آزمایشگاهها   نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

 760دکتر خسرو فاتحی داخلی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

عدم اخذ هر گونه پروانه تاسیس دامداری و 

 مرغداری بدون پیشرفت فیزیکی 

برای دارندگان زمین واجد شرایط طبق ضوابط پرونده تشکیل :پروانه تاسیس 

یعنی کلیه دارندگان زمین واجد شرایط می توانند پروانه تاسیس .می گردد

 ( بگیرند و احتیاج به شرایط خاصی نیست

 

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

کارت پایان -قطعه عکس  7-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

  -خدمت یا معافی برای متقاضیان مرد
 قانون نظام دامپروری و بخش نامه های ابالغی از وزارتخانه 

 

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

   هزینه ای ندارد 

 

  



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

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

8 
در خواست متقاضی 

 به شهرستان

حداکثر یک 

 ساعت
- 

تقاضای 

 متقاضی
 پاسخ متقاضی

 اداره دامپزشکی 

 شهرستان

7 

در خواست متقاضی 

سازمان به 

  دامپزشکی 

حداکثر یک 

 ساعت
- 

در خواست 

 متقاضی
 پاسخ متقاضی

سازمان 

  دامپزشکی 

1 

 بازدید ازمحل طرح

توسط کارشناس 

 مرتبط

بستگی به تعداد 

 متقاضیان دارد
 بازدید طرح -

سازمان 

  دامپزشکی 
 اعالم نتیجه

سازمان 

  دامپزشکی 

4 
شرایط و ضوابط 

 نظام دامپروری
- - 

نتیجه 

تصویب یا )

 (رد

سازمان 

  دامپزشکی 

نتیجه 

تصویب یا )

 (رد

 متقاضی

5 
تحویل استعالم های 

 مربوط به متقاضی

بازدید بعد از 

 انجام می شود
- 

در یافت 

 پرونده

سازمان 

  دامپزشکی 

در یافت 

 پرونده
 متقاضی

6 
تحویل پاسخ 

 استعالم ها

بستگی به 

پیگیری 

 متقاضی دارد

- 
ارجاع 

 پرونده
 پرونده متقاضی

سازمان 

  دامپزشکی 

 پرونده - نصف روز تکمیل پرونده 7
سازمان 

  دامپزشکی 
 پرونده

کمیسیون صدور 

 پروانه

 ارسال پرونده 1
حداکثر یک 

 ساعت
 پرونده -

سازمان 

  دامپزشکی 

نتیجه 

تصویب یا )

 (رد

 دبیرخانه

 مجوز تاسیس 9
بالفاصله بعد از 

 صدور 
- 

پروانه 

 تاسیس

سازمان 

  دامپزشکی 

پروانه 

 تاسیس

 اداره دامپزشکی 

 شهرستان

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

سال دارای اعتبار است وطبق نظر 7پروانه تاسیس

سال 8نوبت هر نوبت  7کمیسیون صدور پروانه برای 

 قابل تمدید می باشد 

 هفته مشروط به عدم وجود نقص در پرونده  8 : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 بستگی به تعداد مراجعه کنندگان دارد  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

  : سایرموارد

 

  



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

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 در خواست متقاضی به شهرستان 8

 

  سازمان دامپزشکی در خواست متقاضی به  7

 بازدید ازمحل طرح توسط کارشناس مرتبط 1

 شرایط و ضوابط نظام دامپروری 4

 تحویل استعالم های مربوط به متقاضی 5

 تحویل پاسخ استعالم ها 6

 تکمیل پرونده 7

 ارسال پرونده 1

 مجوز تاسیس 9

 

 

  



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

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 صدور پروانه احداث و بهره برداری مراکز تولید اسپرم عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 سازمان دامپزشکی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 شهرک امیریه  –بلوار کشاورز  نشانی و کد پستی

 7180181 - 7180187 تلفن

 7187117 نمابر

 es_modirkol@ivo.org.ir پست الکترونیک

 http://isfahan.ivo.ir آدرس سایت

 اداره دارو و درمان و آزمایشگاهها   نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

 760دکتر خسرو فاتحی داخلی  پاسخگوی نام و شماره تلفن فرد یا افراد

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

عدم اخذ هر گونه پروانه تاسیس دامداری 

دارا -و مرغداری بدون پیشرفت فیزیکی 

 بودن زمین واجد شرایط 

گرایش اصالح نژاد یا فیزیولوژی )دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد -الف

دارا بودن مدرک کارشناسی :تبصره( دامپروری)در رشته علوم دامی ( تولید مثل

سابقه فعالیت مفید به مدت -سال سابقه کار مفید بالمانع است ب 80با حداقل 

 ان حداقل سه سال با تائید معاونت امور امور دام است

 

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

کارت پایان خدمت یا معافی برای -قطعه عکس  7-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

 . مدارک مثبته مشخص شده در شرایط اختصاصی-اسناد زمین-متقاضیان مرد

قانون نظام دامپروری و بخش نامه های 

 ابالغی از وزارتخانه 

 

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

    

 

  



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

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
سازمان ارائه 

 متقاضی/ کننده
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

8 
در خواست متقاضی 

 به شهرستان

حداکثر یک 

 ساعت
- 

تقاضای 

 متقاضی
 پاسخ متقاضی

 اداره دامپزشکی 

 شهرستان

7 

در خواست متقاضی 

سازمان به 

  دامپزشکی 

 حداکثر یک

 ساعت
- 

در خواست 

 متقاضی
 پاسخ متقاضی

سازمان 

  دامپزشکی 

1 

بازدید ازمحل طرح 

توسط کارشناس 

 مرتبط

بستگی به تعداد 

 متقاضیان دارد
 بازدید طرح -

سازمان 

  دامپزشکی 
 اعالم نتیجه

سازمان 

  دامپزشکی 

4 
شرایط و ضوابط 

 نظام دامپروری
- - 

نتیجه 

تصویب یا )

 (رد

سازمان 

  دامپزشکی 

نتیجه 

تصویب یا )

 (رد

 متقاضی

5 
تحویل استعالم های 

 مربوط به متقاضی

بعد از بازدید 

 انجام می شود
- 

در یافت 

 پرونده

سازمان 

  دامپزشکی 

در یافت 

 پرونده
 متقاضی

6 
تحویل پاسخ 

 استعالم ها

بستگی به 

پیگیری 

 متقاضی دارد

- 
ارجاع 

 پرونده
 پرونده متقاضی

سازمان 

  دامپزشکی 

 پرونده - نصف روز پرونده تکمیل 7
سازمان 

  دامپزشکی 
 پرونده

کمیسیون صدور 

 پروانه

 ارسال پرونده 1
حداکثر یک 

 ساعت
 پرونده -

سازمان 

  دامپزشکی 

نتیجه 

تصویب یا )

 (رد

 دبیرخانه

 مجوز تاسیس 9
بالفاصله بعد از 

 صدور 
- 

پروانه 

 تاسیس

سازمان 

  دامپزشکی 

پروانه 

 تاسیس

 اداره دامپزشکی 

 شهرستان

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

سال دارای اعتبار است وطبق نظر 7پروانه تاسیس

سال 8نوبت هر نوبت  7کمیسیون صدور پروانه برای 

 قابل تمدید می باشد 

 هفته مشروط به عدم وجود نقص در پرونده  8 : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 بستگی به تعداد مراجعه کنندگان دارد  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

  : سایرموارد

 

  



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

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 در خواست متقاضی به شهرستان 8

 

  سازمان دامپزشکی در خواست متقاضی به  7

 بازدید ازمحل طرح توسط کارشناس مرتبط 1

 شرایط و ضوابط نظام دامپروری 4

 تحویل استعالم های مربوط به متقاضی 5

 تحویل پاسخ استعالم ها 6

 تکمیل پرونده 7

 ارسال پرونده 1

 مجوز تاسیس 9

 

 

  



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

 

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری اشتغال به حمل فراورده  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 های خام دامی،دام،طیور و جوجه یکروزه
 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 سازمان دامپزشکی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 شهرک امیریه  –بلوار کشاورز  نشانی و کد پستی

 7180181 - 7180187 تلفن

 7187117 نمابر

 es_modirkol@ivo.org.ir پست الکترونیک

 http://isfahan.ivo.ir آدرس سایت

 اداره نظارت بر بهداشت عمومی  موضوعنام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به 

 746دکتر سید رضا موسوی داخلی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

درخواست کتبی متقاضی به شبکه دامپزشکی شهرستان -8

 بررسی تقاضا توسط کارشناس دامپزشکی شهرستان -7

واجد شرایط بودن وسیله نقلیه براساس ضوابط و موازین -

 بهداشتی 

 

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

تکمیل فرم بازدید کارشناسی -7درخواست کتبی -8

 از خودرو 

تصویر سند خودرو -1داشتن کارت سالمت -7گواهی نامه راننده -8

کارت شناسایی خودرو -6برگه معاینه خودرو -5شناسنامه خودرو -4

 تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک خودرو -7

 

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

   ریال 11000 تعرفه بازید کارشناسی 

   ریال 11000 تعرفه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری 

 

  



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

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 ساعت روز
نوع 

 ورودی

/ سازمان ارائه کننده

 متقاضی
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 دریافت دقیقه 5 دریافت تقاضا  8
اشخاص )متقاضی

 (حقیقی یا حقوقی
 بررسی

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان

7 
بازدید از خودرو و 

 بررسی مدارک 

طی 

8-7 
 بازدید ساعت

اداره نظارت دامپزشکی 

 استان
 تصمیم گیری

اداره نظارت 

 دامپزشکی استان

1 
نتیجه به اعالم 

 شهرستان
 اطالع دقیقه 10

اداره نظارت دامپزشکی 

 استان

صدور یا عدم 

 صدور پروانه

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان

 

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 یکسال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 یک هفته  : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 متفاوت است  : پروانه صادره در طول یک سال تعداد مجوز ویا

  فایل پیوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



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

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت تقاضا  8

 

 بازدید از خودرو و بررسی مدارک  7

 اعالم نتیجه به شهرستان 1

 

 

  



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

 

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 .....صدور پروانه تاسیس بهداشتی مرغداری،دامداری،پرورش ماهی و عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره

 

 

 کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادیاطالعات مرجع صادر 

 سازمان دامپزشکی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 شهرک امیریه  –بلوار کشاورز  نشانی و کد پستی

 7180181 - 7180187 تلفن

 7187117 نمابر

 es_modirkol@ivo.org.ir پست الکترونیک

 http://isfahan.ivo.ir آدرس سایت

 اداره نظارت بر بهداشت عمومی  تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوعنام وشماره 

 746دکتر سید رضا موسوی داخلی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

معرفی متقاضی به شبکه دامپزشکی شهرستان توسط -8

بررسی تقاضا توسط واحد -7جهادکشاورزی شهرستان

 نظارت دامپزشکی شهرستان 

بازدیدکارشناسی ازمحل توسط کارشناس شبکه دامپزشکی -8

ارسال مدارک به استان ودرصورت عدم مغایرت با -7 شهرستان

 ضوابط سازمان دامپزشکی صدورپروانه 

 

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

بررسی نقشه های کلی وتفکیکی -8

فرم گزارش -7تاسیسات وتجهیزات 

 بازدیدکارشناسی 

تکمیل فرم -تکمیل فرم قرداد فی مابین مسئول بهداشتی ومالک دامداری -

ارائه نتایج -ارائه کپی پروانه درمانگاه مسئول بهداشتی -تعهدمسئول بهداشتی 

 ارائه پروانه بهداشتی قبلی -ارائه تصویرموافقت اصولی-ازمایشات اب 

 

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

   ریال 11000 تعرفه بازید کارشناسی 

   ریال 11000 تعرفه صدور پروانه بهداشتی بهره برداری 

 

  



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

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 نوع ورودی ساعت روز
/ سازمان ارائه کننده

 متقاضی
 نوع خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

8 

دریافت تقاضا و 

معرفی توسط جهاد 

 کشاورزی

 دریافت دقیقه 5
اشخاص )متقاضی

 (حقیقی یا حقوقی
 بررسی

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان

7 
بازدید از محل و 

 تکمیل چک لیست

طی 

8-7 
 روز

تکمیل مدارک 

بازدید از و 

 محل

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان
 بررسی

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان

1 
بررسی تقاضا و 

 مدارک
 بررسی دقیقه 70

اداره نظارت 

 دامپزشکی استان

بررسی 

واعالم 

 نتیجه

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان

4 
بررسی مدارک و 

 اعالم نتیجه
 بررسی دقیقه 70

اداره نظارت 

 دامپزشکی استان

تصمیم 

 گیری

دامپزشکی  شبکه

 شهرستان

5 
اعالم نتیجه به 

 شهرستان
 اطالع دقیقه 10

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان

صدور یا 

عدم صدور 

 پروانه

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان

 

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 دو سال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 یک هفته  : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 متفاوت میباشد  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

  : سایرموارد

 

 

 

  



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

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت تقاضا و معرفی توسط جهاد کشاورزی 8

 

 بازدید از محل و تکمیل چک لیست 7

 بررسی تقاضا و مدارک 1

 بررسی مدارک و اعالم نتیجه 4

 اعالم نتیجه به شهرستان 5

 

 

 

  



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

 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی

 صدور پروانه تاسیس بهداشتی عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره
 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 سازمان دامپزشکی استان اصفهان  عنوان مرجع صادر کننده

 شهرک امیریه  –بلوار کشاورز  نشانی و کد پستی

 7180181 - 7180187 تلفن

 7187117 نمابر

 es_modirkol@ivo.org.ir پست الکترونیک

 http://isfahan.ivo.ir آدرس سایت

 اداره نظارت بر بهداشت عمومی  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

 746دکتر سید رضا موسوی داخلی  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

تایید -7درخواست کتبی متقاضی به شبکه دامپزشکی شهرستان -8

 قرارداد مسئول بهداشتی با کارفرما توسط شبکه دامپزشکی شهرستان 

ارسال مدارک به استان و در صورت عدم مغایرت -

 با ضوابط سازمان دامپزشکی صدور پروانه 

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 ومستندات مدارک

 عمومی

 قانونی مستندات و مدارک

 درخواست کتبی -

تصویر کارت عضویت -1تصویر مدرک تحصیلی -7اصل تعهدنامه رسمی مسئول بهداشتی -8

گواهی انجام یا معافیت از طرح -5کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت -4نظام دامپزشکی

 تصویر کارت تندرستی -1گواهی عدم اعتیاد -7اصل گواهی عدم سوء پیشینه -6نیروی انسانی 

 

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

   ریال 11000 تعرفه بازدید کارشناسی 

   ریال 11000 تعرفه صدور پروانه بهداشتی 

 

  



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

 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 ساعت روز
نوع 

 ورودی
 نوع خروجی متقاضی/ سازمان ارائه کننده

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

 دریافت دقیقه 5 دریافت تقاضا 8
اشخاص حقیقی )متقاضی

 (یا حقوقی
 بررسی 

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان

7 
بررسی 

 مدارک
 بررسی دقیقه 10

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان
 ارسال

اداره نظارت 

 دامپزشکی استان

1 
بررسی واعالم 

 نتیجه
 بررسی دقیقه  80

اداره نظارت دامپزشکی 

 استان
 اعالم نظر 

اداره نظارت 

 دامپزشکی استان

4 
بررسی و 

 تایید
 تایید دقیقه  70

اداره نظارت دامپزشکی 

 استان
 تصمیم گیری

اداره نظارت 

 دامپزشکی استان

 اطالع دقیقه  70 اعالم نتیجه  5
اداره نظارت دامپزشکی 

 استان

صدور یا عدم 

 صدور پروانه

شبکه دامپزشکی 

 شهرستان

 

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 یکسال  : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت

 یک هفته  : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

 متفاوت میباشد  : سالتعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک 

  فایل پیوست 

  : سایرموارد

 

 

  



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

 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دریافت تقاضا 8

 

 بررسی مدارک 7

 بررسی واعالم نتیجه 1

 بررسی و تایید 4

 اعالم نتیجه  5

 

  



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

 

 

 

 

 

 


