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شیوه نامه صدور مجوزهای دامداری های کوچک روستایی در مراکز دهستان توسط نمایندگان صدور مجوز سازمان 
 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

 

 

o مدارک شناسایی وعکس طبق شرایط عمومی صدور مجوزها)ارائه  بانضمام( 8اخذ در خواست متقاضی) فرم شمار

 دمت یا معافیت برای آقایان الزامیست(اصل کارت پایان خ

o صالحیت آنها معرفی متقاضی به کارشناسان دامپروری دارای صالحیت) پروانه اشتغال( مستقر در دهستان که 

 شده است.توسط سازمان  نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی تایید 

 )رعایت نوبت کاری در ارجاعات به کارشناسان الزامیست(

o  پرونده توسط کارشناس مستقیماٌ تحویل نماینده ،کارشناسی توسط کارشناس و تکمیل فرمهای مصوب پس از بازدید

 صدور مجوز می گردد.

فرم استشهاد محلی حتماً در زمان بازدید کارشناسی و با بر محل مورد بازدید در جهت اثبات مالکیت متقاضی  تذکر؛

 .شورای اسالمی روستا یا بخش برسد ء همسایگان و تاییدنظارت کارشناس تکمیل و به امضا

o  نماینده پس از بررسی پرونده  واطمینان از صحت تکمیل فرم ها مطابق با در خواست متقاضی، حسب مورد نسبت

بانک )صدور نامه استعالم ادارات از جمله مرکز جهاد کشاورزی دهستان، شبکه دامپزشکی وبنیاد مسکن کرمانشاه 

امضاء  مهر و با و ر وتاریخره اندیکاتوطی نامه با ثبت شما و ... و ابطال پروانه( فعالیتعامل جهت تغییر نام وتغییر 

و ...اقدام  مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان در دهستان تحت عنوان نماینده صدور خود 

 نمایدجهت پیگیری تحویل متقاضی  نامه استعالم ها را

 «ری مذکور در دفتر وحفظ ونگهداری آن الزامیستثبت تمامی مکاتبات ادا.»

o پرونده با اخذ رسید ت ات موافقت اداردر صور و پس از بررسی ارایهبه نماینده  متقاضیتوسط  پاسخ استعالم ها

 تحویل نماینده میشود 

 (ید) نماینده از تحویل پرونده ناقص یا در خواستهای که ادارات با آن مخالفت نموده خود داری نما 

o ازی سریال)جهت صدور تمدید مجوز نو000333تعرفه صدور پروانه به مبلغ فیش واریزی  ، حسب نوع مجوز

نزد بانک  000800003ریال )بابت صدور وتمدیدپروانه بهره برداری( به حساب جاری شماره 000333وبهسازی( و 

یمه پرونده ضماخذ و از متقاضی م مهندسی کشاورزی  استانشرکت سرمایه گذاری سازمان نظا کشاورزی بنام

 گردد.

o  33333مبلغ  امبر به تمدید اعتبار پروانهبرای وریال  333/033تمبر مالیاتی به مبلغ  صدور مجوزبرای وفق ضوابط 

 . ودریال اخذ وپس از درج در پشت پروانه با مهر ابطال ش
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o ام و پروانه های صادره را برای مهر و امضاء به سازمان نظام نماینده طبق ضوابط نسبت به صدور پروانه اقد

پروانه ها را تحویل نماینده پس از مهر و امضاء  سازمانو ارسالمهندسی کشاورزی استان )واحد صدور مجوز( 

 مینماید.

o ؛ ط نماینده انجام شودسقبل از تحویل به متقاضی اقدامات ذیل تو پروانه امضاء /مهر  و صدورپس از 

 

 در قالب  پروانه صادره  نسبت به اسکن تمامی محتویات پرونده وهمچنین مایندهنcd .اسکن پرونده  نهی) هز اقدام نماید

 گردد(. یاخذ م یاز متقاض

  با ذکر نام صاحب پروانه  وشماره ملی  اسکن مدارک هر متقاضی راجهت نگهداری سوابق صدور مجوزها، فایل

 .. مایدسوابق ثبت و نگهداری نایشان  در

 باشد،  یم ندهینما نزدمنظور نیکه به ا یدر دفتر دیاصل پرونده به همراه مدارک و پروانه صادره را پس از اخذ رس

 دیصاحب پروانه نما شخص لیصرفاً تحو

 طبق فرمت مورد نظر  اکسل لی)فا یصادره را در بانک اطالعات یاطالعات مجوزها گزارش ستیبا یم ندهینما

 ندیسازمان نما لیماه بعد تحو یکمحداکثر تا  مجوز های صادره ، اسکن مدارک پرونده cdو به همراه ثبت  (سازمان

 (گرددسازمان  لیماه تحو بهشتیارد یکمتا  نیماه فرورد رصادره د یبعنوان مثال اطالعات مجوزها/

  

o ن ابالغ خواهد شد نمی باشد.نماینده سازمان مجاز به دریافت وجه غیر از آنچه توسط سازمان مشخص وبه نمایندگا 

o  با توجه به اهمیت بحث صدور پروانه ها ومسئولیت حقوقی در این زمینه ،نمایندگان ملزم به رعایت تمامی ضوابط

ابالغی صدور مجوز واصول اخالق حرفه ای بوده ودر صورت تخلف وسهل انگاری مسئول پاسخگویی وجبران 

 خسارت احتمالی خواهد بود.

o  سازمان بعمل آورد. وبازدید بازرساناست همکاری الزم را در ارسال گزارشات صدور مجوز نماینده مکلف 

o  نماینده می بایست ضمن نصب فرایند صدور مجوزها در معرض دید متقاضیان نسبت به رعایت شئونات اسالمی

 واخالقی تکریم ارباب رجوع اهتمام نماید.

o ی بایست عالوه بر نصب شماره های تماس سازمان نسبت به اخذ م هبه منظور رسیدگی به شکایات متقاضیان نمایند

شکایات کتبی متقاضیان وتحویل به سازمان جهت بررسی وپیگیری اقدام نماید.)فرم هایی به این منظور توسط 

 سازمان تهیه وتحویل نماینده می گردد(

o به ارائه  مجاز ه  ونماینده به هیچ وجهاطالعات صدور مجوزها وبهره برداران به منزله اسناد واطالعات سازمانی بود

 وانتشار آن بدون اخذ مجوز از سازمان نمی باشدبه افراد ثالث 

o  لغو نمایندگی،ارجاع پرونده   ،سازمان مجاز بهدر صورت احراز تخلف وسهل انگاری نماینده در انجام وظایف محوله

 شده از نماینده نزد سازمان می باشد. ی از محل ضمانت اخذلبه هیئت بدوی انتظامی وجبران خسارت احتما
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