
 خوراکی قارچ و ای گلخانه واحذهای تأسیس پروانه صذورفراینذ 

 مجری مراحل انجام کار ردیف

ي ببرگذاری ( semak.maj.ir ) ثبت تقبضب در سبمبوٍ صدير مجًسَبی سمبک 1

 مدارک مًرد ویبس

 متقبضی

 اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍمزکش تشزیفبت  تؼییه ي اػشام کبرشىبس جُت ببسدید اس ػزصٍ مًرد تؼزفٍ تًسط متقبضی 2

جًسَبی مىدرج در درگبٌ صدير م ػىبيیهاستؼالم اس ادارات مزبًطٍ)مطببق بب  3

 ي بزاسبس مصًببت َیئت مقزررات سدایی (G4B.irديلت 

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ

سمبن بٍ متقبضی مؼزفی مُىدس مشبير دارای صالحیت ي پزياوٍ اشتغبل اس سب 4

)در صًرت اخذ پبسخ مثبت ، مؼزفی مُىدس وبظز جُت تُیٍ طزح ي وقشٍ

( ي سپس ارجبع پزيودٌ متقبضی بٍ سبسمبن استبن اس طزیق 3استؼالمُبی مزحلٍ

 سبمبوٍ سمبک

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ

 استبن کشبيرسی ي مىببغ طبیؼی وظبم مُىدسی صدير پزياوٍ تبسیس 5

 

 

 



 خوراکی قارچ و ای گلخانه واحذهای بهره برداری پروانه صذورفراینذ 

 مجری مراحل انجام کار ردیف

ي ببرگذاری ( semak.maj.ir ) ثبت تقبضب در سبمبوٍ صدير مجًسَبی سمبک 1

 مدارک مًرد ویبس

 متقبضی

شدٌ تًسط مُىدس  تکمیل گًاَی پبیبن کبر ي ببرگذاری کبربزگُبی وظبرت  2

 وبظز

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ

 متقبضی مؼزفی مسئًل فىی ياجد شزایط 3

 استبن کشبيرسی ي مىببغ طبیؼی وظبم مُىدسی بُزٌ بزداریصدير پزياوٍ  6

 

 

 

 

 

 



 و آبزی پروری دام و طیور واحذهای موافقت اصولی صذورفراینذ 

 مجری مراحل انجام کار ردیف

ي ببرگذاری ( semak.maj.ir ) ثبت تقبضب در سبمبوٍ صدير مجًسَبی سمبک 1

 مدارک مًرد ویبس

 متقبضی

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ بٍ وظبم دامپششکی استبن بزرسی درخًاست ي ارسبل پزيودٌ در سبمبوٍ سمبک 3

 وظبم دامپششکی استبن بزرسی پزيودٌ  4

 استبن کشبيرسی ي مىببغ طبیؼی وظبم مُىدسی )درصًرت مًافقت وظبم دامپششکی استبن( مًافقت اصًلیصدير  2

 

 

 

 

 

 

 



 و آبزی پروری دام و طیور واحذهای تأسیس پروانه صذورفراینذ 

 مجری مراحل انجام کار ردیف

ي ببرگذاری ( semak.maj.ir ) مجًسَبی سمبکثبت تقبضب در سبمبوٍ صدير  1

 مدارک مًرد ویبس

 متقبضی

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ تؼییه ي اػشام کبرشىبس جُت ببسدید اس ػزصٍ مًرد تؼزفٍ تًسط متقبضی 2

استؼالم اس ادارات مزبًطٍ)مطببق بب ػىبيیه مىدرج در درگبٌ صدير مجًسَبی  3

 ( ي بزاسبس مصًببت َیئت مقزررات سداییG4B.irديلت 

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ

مؼزفی مُىدس مشبير دارای صالحیت ي پزياوٍ اشتغبل اس سبسمبن بٍ متقبضی  4

)در صًرت اخذ پبسخ مثبت ، مؼزفی مُىدس وبظز جُت تُیٍ طزح ي وقشٍ

پزيودٌ متقبضی بٍ سبسمبن استبن اس طزیق ( ي سپس ارجبع 3استؼالمُبی مزحلٍ

 سبمبوٍ سمبک

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ

 استبن کشبيرسی ي مىببغ طبیؼی وظبم مُىدسی ارسبل درخًاست بٍ وظبم دامپششکی استبن 5

 وظبم دامپششکی استبن صدير پزياوٍ تبسیس بُداشتی ببسدید کبرشىبسی ي  6

 استبن کشبيرسی ي مىببغ طبیؼی وظبم مُىدسی پزياوٍ تبسیسصدير  7

 

 



 

 و آبزی پروری دام و طیور واحذهای بهره برداری پروانه صذور مراحلفراینذ 

 مجری مراحل انجام کار ردیف

ي ببرگذاری ( semak.maj.ir ) ثبت تقبضب در سبمبوٍ صدير مجًسَبی سمبک 1

 مدارک مًرد ویبس

 متقبضی

کبربزگُبی وظبرت ي گًاَی پبیبن کبر تکمیل  شدٌ تًسط مُىدس ببرگذاری  2

 وبظز

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ

 متقبضی مؼزفی مسئًل فىی ياجد شزایط 3

 استبن کشبيرسی ي مىببغ طبیؼی وظبم مُىدسی ارسبل درخًاست بٍ وظبم دامپششکی استبن 4

 وظبم دامپششکی استبن صدير پزياوٍ تبسیس بُداشتی ببسدید کبرشىبسی ي  5

 استبن کشبيرسی ي مىببغ طبیؼی وظبم مُىدسی بُزٌ بزداریصدير پزياوٍ  6

 

 

 

 



 گیاهپزشکی واحذهای تأسیس پروانه صذورفراینذ 

 مجری مراحل انجام کار ردیف

 ي ببرگذاری( semak.maj.ir ) ثبت تقبضب در سبمبوٍ صدير مجًسَبی سمبک 1

 مدارک مًرد ویبس

 متقبضی

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ تؼییه ي اػشام کبرشىبس جُت ببسدید اس ياحد مًرد تؼزفٍ تًسط متقبضی 2

مؼزفی مُىدس مشبير دارای صالحیت ي پزياوٍ اشتغبل اس سبسمبن بٍ متقبضی  3

اوسکتبریًم کی ي )فقط بزای کلیىیک َبی گیبَپشش تًجیُیجُت تُیٍ طزح 

 ي سپس ارجبع پزيودٌ متقبضی بٍ سبسمبن استبن اس طزیق سبمبوٍ سمبکَب( 

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ

 متقبضی مؼزفی مسئًل فىی ياجد شزایط 4

 استبن کشبيرسی ي مىببغ طبیؼی وظبم مُىدسی صدير پزياوٍ تبسیس 5

 

 

 

 

 



 گیاهپزشکی واحذهای برداری بهره پروانه صذورفراینذ 

 مجری مراحل انجام کار ردیف

ي ببرگذاری ( semak.maj.ir ) ثبت تقبضب در سبمبوٍ صدير مجًسَبی سمبک 1

 مدارک مًرد ویبس

 متقبضی

 تؼییه ي اػشام کبرشىبس جُت ببسدید اس ياحد مًرد تؼزفٍ تًسط متقبضی 2

 )درصًرت کبمل وبًدن تجُیشات ياحد در سمبن تأسیس(

 مزکش تشزیفبت اداری صدير مجًسَبی شُزستبن مزبًطٍ

 استبن کشبيرسی ي مىببغ طبیؼی وظبم مُىدسی بُزٌ بزداریصدير پزياوٍ  5

 


