
 

 بردارینامه اخذ پروانه بهرهشیوه
 

  2 :شماره بازنگری Afmma-P1-02 :مدرک کد

 

 11/7/1397 تاریخ بازنگری:

 

 
 صفحه:

 

 هدف و دامنه کاربرد : -1

برداری بخش تولید با رویكردهای و متناسب سازی صدور پروانه بهره تشریح فعالیتهای ایجاد وحدت رویه ،هدف از تدوین این روش

 جدید صنعتي.

 تعاريف :-2

تامین  ،خط تولیدزم برای نصب ماشین آالت مجوزی است که به کلیه واحدهای صنعتي که اقدامات ال پروانه بهره برداری :

 .برداری دریافت کنندمي توانند پروانه بهره ،لید آزمایشي را انجام داده باشندنیروی انساني مورد نیاز و تو

 سازمان صنایع و معادن و تجارت استان خراسان رضویسازمان صمت: 

 مسئولیت :-3

 مهندسي فني انجمن  ی عهده به آن اجرای  برحسن نظارت مسئولیت و بوده انجمن مشاوران عهدههب روش این اجرای مسئولیت

 . باشد مي

 : برداری بهره پروانه اخذ برای نیاز مورد مدارک لیست دریافت و انجمن به متقاضي مراجعه مرحله اول:

 خدمت پایان کارت و ،شناسنامه ملي کارت ،کپي آدرس،تلفن:حقیقي شخص مدارک-1

 ملي کارت  و شناسنامه کپي و نامه تاسیس،اساس آگهي از اعم شرکت مدارک کلیه ،و آدرس،تلفن:حقوقي شخص مدارک -2

 مدیره هیئت اعضاء

 برداری بهره پروانه درخواست پرسشنامه تكمیل -3

 (بودن موجود صورت در) تاسیس جواز -4

 ذیربط مراکز از مربوطه استعالمات جواب ارائه -5

 واحدهای و ریال ......... مبلغ به صنعتي های شهرک داخل های واحد برای برداری بهره پروانه صدور های هزینه واریز فیش -6

 هزینه و پروانه صدور هزینه تمبر، حق دولتي، فیش:!شامل که انجمن حساب به  مبلغ...............ریال به صنعتي های  شهرک خارج

 باشد مي سازماني های پیگیری و مشاوره مرحله دوم:

 انجمن به وتحویل مدارک سازی آماده مرحله سوم:

 متقاضي از  مدارک دریافت مرحله چهارم:

 مدارک بررسي مرجله پنجم:

 توجیهي طرح نهیه برای مدارک و  ارجاع نامه ارسال و ارجاع دستورالعمل اساس بر مشاور انتخاب :مرحله ششم

 شده مقرر زمان مدت در توجیهي طرح سازی آماده مرحله هفتم:

 انجمن توسط مشاور طرح ارزیابي مرحله هشتم:



 

 بردارینامه اخذ پروانه بهرهشیوه
 

  2 :شماره بازنگری Afmma-P1-02 :مدرک کد

 

 11/7/1397 تاریخ بازنگری:

 

 
 صفحه:

 

 سازمان توسط نهایي تأیید و ارزیابي مرحله نهم:

 ذیربط مراکز از استعالم مرحله دهم:

 طرح اجرای محل از صمت سازمان بازدید: مرحله يازدهم

 دولتي فیش و مشاور الزحمه حق هزینه پرداخت زدهم:مرحله دوا

 یاب بهین سایت در متقاضي نام ثبت مرحله سیزدهم:

 برداری بهره پروانه اخذ تا پیگیری

 برداری بهره پروانه صدور

 مربوطه مدارک و توجیهي طرح از نسخه یک بایگاني متقاضي، به برداری بهره پروانه  تحویل


