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 :فراینذ فوق مذت زمان الزم جهت انجام

 رٍس 4حذاکثز 

ٍ حجن درخَاعت ّای هتقاضیاى در اهَر هٌاتغ آب هوکي *تاتَجِ تِ اهکاًات، ًیزٍی اًغاًی کارؽٌاط 

 اعت ًَتت کارؽٌاعی اس یک تا چٌذ هاُ در ًظز گزفتِ ؽَد.

*تا تَجِ ایٌکِ تزخی اس هزاحل ًیاسهٌذ تکویل ٍ ارائِ هذارک ٍ اعتؼالهات هی تاؽذ لذا اػالم سهاى دقیق 

 ذ.تزای ؽزٍع ٍ پایاى رعیذگی تِ درخَاعت ّا اهکاى پذیز ًوی تاؽ

 

 )ادارُ حفاظت ٍ تْزُ تزداری( –تاتؼِ  هٌاتغ آب اهَر انجام کار: متصذی

 :مورد نیاز مذارک

 ( تصَیز اعکي ؽذُ ٍ اصل فزم درخَاعت تکویل ٍ اهضا ؽذُ تَعط هالک یا ًوایٌذُ قاًًَی اٍ .1

اهکاى تقاضا دٌّذُ درصَرت داؽتي ؽزیک تایغتی عزگزٍُ پزٍاًِ ٍ یا ًوایٌذُ قاًًَی آًْا تاؽذ ٍ 

 )دریافت تقاضا اس عایز ؽزکا ٍجَد ًذارد

 



 

 

 

 

 

 
 

 هتصذیاى ّزهزحلِ هزاحل فزآیٌذ اًجام کار اٍلَیت
ًحَُ اًجام فؼالیت )رایاًِ، 

 تلفي، حضَری، هکاتثِ(

سهاى تخویٌی ّز هزحلِ )عاػت، 

 رٍس(

 ارائِ درخَاعت کتثی 1
دفاتز پغتی ٍ 

 پیؾخَاى
 ّواى رٍس حضَری

2 
تکویل تحَیل فزم ّا، 

هذارک ٍ اخذ ّشیٌِ 

 کارؽٌاعی

دفاتز پغتی ٍ 

 پیؾخَاى
 ّواى رٍس رایاًِ-حضَری

 تْیِ گشارػ پظ اس تاسدیذ 3
کارؽٌاط هٌاتغ 

 آب اهَر تاتؼِ
 رٍس 3 حضَری

 صذٍر هجَس 7
اهَر هٌاتغ آب 

 تاتؼِ
 رٍس 1 رایاًِ

 تحَیل تِ هتقاضی 8
اهَر هٌاتغ آب 

 تاتؼِ
 ّوشهاى تا صذٍر هجَس حضَری
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