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پروانه های واحد گل خانه و پرورش قارچ خوراکی مطابق با سامانه پنجره واحد به  صدور و تمدید مدارک مورد نیاز برای

 eagri.maj.ir  نشانی

 

ارسال  نشانهمهم: پس از ثبت نام متقاضی و درخواست ایشان در سامانه پرینت تهیه شده در آخرین مرحله  ی نکته

ل میو بایستی کارشناس شرکت با کارتابل مدیریت نسبت به تک صدور پروانه نیستپرونده برای کارتابل کارشناس 

 پرونده در سامانه اقدام کند.

اما هرگونه  ،شوددر سامانه بارگذاری  باید هر نوع مجوزشده  ذکرت مدارک درخواس مهم: برای ثبت هرگونهی نکته 

در  باید ،فیزیکی موجود بوده و برای سازمان الزامی می باشد ی قبالً در پرونده گفته شده بر مدارکمازاد استعالمی که 

 شده و به سازمان ارایه شود.پرونده قرار داده 

 

و پس از ثبت درخواست در  تکمیل پرونده فیزیکی الزامی می باشددر سامانه قبل از ثبت هرگونه درخواست مهم:  ی نکته

پرونده  هروز 2و صدور پروانه باید حداکثر در فاصله زمانی  برای بررسی توسط کارشناس مربوطه پرونده فیزیکی سامانه،

 فیزیکی به سازمان ارایه شود.

 

الزم  ، ابتدااشدب تاسیس و بهره برداریی تغییرنام پروانه  خواست متقاضی مبنی بردرمهم: درصورتی که  ی نکته

تا  ارایه شود و قبل از ثبت درخواست در سامانه به سازمان  شرکت تکمیل شدهپرونده فیزیکی توسط کارشناس است 

 .شوداستعالم های مورد نیاز تهیه گردد و بعد از اخذ پاسخ استعالم ها نسبت به ثبت در سامانه اقدام 
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 موافقت اصولیصدور 

 مدارک شخصی -1

 صفحه اول شناسنامه به همراه صفحه توضیحات )در صورت لزوم(-

 کارت ملی )پشت و رو(-

سال سن دارد نیازی به کارت پایان خدمت نیست اما برای رفتن به مرحله  05باالی کارت پایان خدمت ) در صورتی که متقاضی -

 بعد بارگذاری صفحه ای الزامی می باشد(

 اختیاری( ممدرک تحصیلی)زیر دیپل-

 

 مدارک اصلی  -2

 کارشناسی بازدید فرم  -

 اخذ می نموده است( GPSفیش کارشناسی )دریافتی که شرکت از متقاضی برای تشکیل پرونده و -

 کروکی و مختصات جغرافیایی -
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 پروانه تاسیسدور ص

 مدارک شخصی -1

 صفحه اول شناسنامه به همراه صفحه توضیحات )در صورت لزوم(-

 کارت ملی )پشت و رو(-

پایان خدمت نیست اما برای رفتن به مرحله سال سن دارد نیازی به کارت  05در صورتی که متقاضی باالی کارت پایان خدمت )-

 بعد بارگذاری صفحه ای الزامی می باشد(

 اختیاری( ممدرک تحصیلی)زیر دیپل-

 

 مدارک اصلی -2

 فرم کارشناسی بازدید -

 کروکی ومختصات جغرافیایی -

 مالکیت زمین-

 مالکیت آب-

 استعالم آب منطقه ای -

 استعالم اداره برق -

 زیستاستعالم اداره محیط -

 موافقت نامه اجرایی تبصره چهار الحاقی ماده یک-

 آزمون آب و خاک-

 تعهد محضری گل خانه-

 طرح تهیه شده توسط شرکت مهندس مشاور-

 قرارداد با مهندس مشاور-

 تعهد محضری مهندس مشاور-

 قرارداد با مهندس ناظر-

 پیمانکارقرارداد با -

 تعهد محضری مهندس ناظر-

 تعهد محضری پیمانکار -

 

 

 

 

 

 

 

.دنیاز به بارگذاری نمی باشن این موارد فعالً  
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 تمدید پروانه تاسیس

 مدارک شخصی -1

 صفحه اول شناسنامه به همراه صفحه توضیحات )در صورت لزوم(-

 کارت ملی )پشت و رو(-

اما برای رفتن به  سال سن دارد نیازی به کارت پایان خدمت نیست 05کارت پایان خدمت ) در صورتی که متقاضی باالی -

 مرحله بعد بارگذاری صفحه ای الزامی می باشد(

 اختیاری( ممدرک تحصیلی)زیر دیپل-

 مدارک اصلی -2

 فرم کارشناسی بازدید -

 اخذ می نموده است( GPSفیش کارشناسی )دریافتی که شرکت از متقاضی برای تشکیل پرونده و    -

گزارش تایید پنجاه درصد پیشرفت کار توسط مهندس ناظر) درصورتیکه واحد مربوطه پیشرفت فیزیکی ندارد بارگذاری  -

 تبصره چهار الحاقی ماده یک دارای اعتبار صورت پذیرد(

 

 تغییرنام پروانه تاسیس

 مدارک شخصی -1

 صفحه اول شناسنامه به همراه صفحه توضیحات )در صورت لزوم(-

 )پشت و رو(کارت ملی -

سال سن دارد نیازی به کارت پایان خدمت نیست اما برای رفتن به  05کارت پایان خدمت ) در صورتی که متقاضی باالی -

 مرحله بعد بارگذاری صفحه ای الزامی می باشد(

 اختیاری( ممدرک تحصیلی)زیر دیپل-

 مدارک اصلی -2

 فرم کارشناسی بازدید -

 اخذ می نموده است( GPSکت از متقاضی برای تشکیل پرونده و فیش کارشناسی )دریافتی که شر   -

گزارش تایید پنجاه درصد پیشرفت کار توسط مهندس ناظر) درصورتیکه واحد مربوطه پیشرفت فیزیکی ندارد بارگذاری  -

 تبصره چهار الحاقی ماده یک دارای اعتبار صورت پذیرد(

 تعهد محضری انتقال گیرنده -

 ضیدرخواست کتبی متقا -

 صلح حقوقی پروانه -

 مدرک زمین به نام انتقال گیرنده -

 مدرک آب به نام انتقال گیرنده -

 استعالم بانک کشاورزی استان -
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 صدور پروانه بهره برداری

 مدارک شخصی -1

 صفحه اول شناسنامه به همراه صفحه توضیحات )در صورت لزوم(-

 کارت ملی )پشت و رو(-

سال سن دارد نیازی به کارت پایان خدمت نیست اما برای رفتن به  05صورتی که متقاضی باالی کارت پایان خدمت ) در -

 مرحله بعد بارگذاری صفحه ای الزامی می باشد(

 اختیاری( ممدرک تحصیلی)زیر دیپل-
 

 مدارک اصلی-2

 فرم کارشناسی بازدید-

 اخذ می نموده است( GPSفیش کارشناسی )دریافتی که شرکت از متقاضی برای تشکیل پرونده و -

 گزارش های پنج مرحله مهندس ناظر -

 گزارش پایان کار مهندس ناظر-

 قرارداد با مسول فنی -

 تعهد نامه محضری مسول فنی-

 یمه نامه مسول فنیب-

 

و به متقاضی  کردهاسکن را به مهندسین ناظر ابالغ گردیده که در مرحله تایید پایان کار گزارش های تهیه شده مراحل بازدید  :1نکته 

 ولی بارگذاری در سامانه توسط کارشناس شرکت انجام شود.  دهدتحویل 

درخصوص پروانه بهره برداری) صدور و تمدید( مشخص شدن مسول فنی الزامی می باشد. درصورت داشتن نامه تایید سابقه  :2نکته 

 بارگذاری شود.بیشتر از پنج سال به جای بندهای مرتبط با مسول فنی این نامه 

 

 

 )حقیقی( تمدید پروانه بهره برداری
 مدارک شخصی -1

 صفحه اول شناسنامه به همراه صفحه توضیحات )در صورت لزوم(-

 کارت ملی )پشت و رو(-

سال سن دارد نیازی به کارت پایان خدمت نیست اما برای رفتن به  05کارت پایان خدمت ) در صورتی که متقاضی باالی -

 بارگذاری صفحه ای الزامی می باشد(مرحله بعد 

 اختیاری( ممدرک تحصیلی)زیر دیپل-

 مدارک اصلی -2

 فرم کارشناسی بازدید-

 اخذ می نموده است( GPSفیش کارشناسی )دریافتی که شرکت از متقاضی برای تشکیل پرونده و -

 قرارداد با مسول فنی-

 تعهد نامه محضری مسول فنی -

 بیمه نامه مسول فنی-
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 پروانه بهره برداری )حقوقی(تمدید 
 مدارک مرتبط با شرکت -1

 کارت ملی مدیر عامل) پشت و رو(-

 کارت پایان خدمت مدیر عامل-

 اساسنامه شرکت-

 آگهی آخرین تغییرات -

 آگهی تاسیس-

 آگهی ثبت-

 

 مدارک اصلی  -2

 فرم کارشناسی بازدید-

 اخذ می نموده است( GPSفیش کارشناسی )دریافتی که شرکت از متقاضی برای تشکیل پرونده و -

 رارداد با مسول فنیق-

 تعهد نامه محضری مسول فنی-

 بیمه نامه مسول فنی -

 

 صدور توسعه واحد قارچ خوراکی
 مدارک شخصی -1

 صفحه اول شناسنامه به همراه صفحه توضیحات )در صورت لزوم(-

 )پشت و رو(کارت ملی -

سال سن دارد نیازی به کارت پایان خدمت نیست اما برای رفتن به  05کارت پایان خدمت ) در صورتی که متقاضی باالی -

 مرحله بعد بارگذاری صفحه ای الزامی می باشد(

 اختیاری( ممدرک تحصیلی)زیر دیپل-

 

 مدارک اصلی -2

 فرم کارشناسی-

 نقشه محل فعالیت در صورت افزایش زمین-

 مدرک آب در صورت افزایش میزان-

 مدرک زمین در صورت افزایش میزان -

 مدرک زمین در صورت افزایش میزان -

 تعهد محضری متقاضی -

 استعالم محیط زیست

 استعالم امور اراضی-


