
 
 واحذ های گلخانه ای صذور/تمذیذ پروانه تاسیس/ بهره برداریجهت گواهی 

 پالن فشعی:پالن ثثتی:                             تخص:          سٍستا:  ًام هتماضی:                          ضْشستاى:

  طرح:( پس از بازدیذ موقعیت کنونی )اجرا شذه  utmنقاط 

................................... ٍ ...... ...(4 ........................ ٍ .......... ..........(3  .................... ٍ ....................(2  .................... ٍ ....................(1 

 خیش     تلی                            گلخاًِ دس هحل تعییي ضذُ احذاث ضذُ است؟ -پالى اٍلیِ سٍیت گشدیذ-1
 خیش     تلی                                        گلخاًِ تا سعایت ضوال جغشافیایی احذاث ضذُ است؟-2
 خیش   تلی                               تاهیي آب تِ هیضاى هَسد ًیاص گلخاًِ، تاهیي ضذُ است؟-3
 خیش     تلی                                       ٍ )یا َّایی( احذاث گشدیذُ است؟       هٌثع رخیشُ آب صهیٌی )یا استخش(-4
 خیش       تلی                    ٍ هطاتك پشٍاًِ تاسیس هی تاضذ؟     هّیذسٍپًَی خاوی    ًَع وطت: -5
 خیش      تلی                                           تشق سشاسشی تشای ٍاحذ تَلیذی تاهیي ضذُ است؟                    -6
 خیش  تلی                                 تشق اضطشاسی )طًشاتَس( ًصة گشدیذُ است؟-7
 خیش    تلی                              یَى ٍ ًصة پایِ ّا هٌاسة است؟تتَى سیضی، فًَذاس-8
 خیش    تلی                                         تواهاً پیچ ٍ هْشُ ای هی تاضذ؟اتصاالت فالذ جَضىاسی ٍ -9

 خیش      تلی                          ًَع سیستن گشهایطی:................................... هطاتك پشٍاًِ تأسیس است؟-11
 خیش    تلی                          ........ هطاتك پشٍاًِ تأسیس است؟      ًَع سیستن سشهایطی:...............................-11

 تَضیحات:................
 خیش       تلی                            پَضص دیَاسُ ّا اص ًَع ................................ ٍ هٌاسة است؟-12
 خیش      تلی                           ..................... ٍ طثك پشٍاًِ تأسیس است؟پَضص سمف اص ًَع .....................-13
 ًفت   ًفت گاص)گاصٍییل(   تشق     گاص      ًَع سَخت تاهیي ضذُ: -14
 اهىاًات ٍ تجْیضات ًصة ضذُ:-15

 اسی واهل ًصة ضذُسیستن آتی  لَلِ وطی آتگشم واهل است       تَسی ضذ حطشُ ًصة ضذُ       
  سایِ تاى هٌاسة است   هِ پاش داسد                سیستن تغزیِ ًصة ضذُ است      
 پذ )پَضال( ًصة ضذُ است -في )پٌىِ(   داسد co2سیستن تضسیك        
 ضیة تٌذی آتشٍّای سمف هٌاسة است  ضیة تٌذی، صّىطی ّا هٌاسة است      

 اتعاد گلخاًِ: -16
 هتش هتش، استفاع تاج         هتش، استفاع ستَى ّا  هتش، عشض دّاًِ  ّا: طَل 
 هتشهشتع               هجوَع هتشاط سالٌْا  هتش، تعذاد سالي ّا       استفاع ول 
 استخش رخیشُ آب تاساى هٌاسة است   ول گلخاًِ یىپاسچِ احذاث ضذُ است 

 تٌاّا:-17
 هتشهشتع..................اطاق سَست ٍ تستِ تٌذی               ،هتشهشتع..................واسگشی، هتشهشتع..................ًگْثاًی،      عهتشهشت..................هذیشیت

 هتشهشتع .................. سایش تٌاّای احذاث ضذُ:       ،        هتشهشتع..................  اًثاس، هتشع هشتع..................اطاق تغزیِ     ،هتشهشتع..................هَتَسخاًِ
 هتشهشتع  هجوَع هتشاط تٌاّای احذاث ضذُ: 

 سایش هَاسد: 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 مجموع درصد پیشرفت فیسیکی طیق فرم مربوطه :              درصد می باشد.

   .استپروانه تاسیس/ بهره برداری بالمانغ  /انتقالاػالم نظر نهایی: با توجه به موارد مندرج در گسارش، صدور/تمدید

 پس اص سفغ ًَالص ریل تال هاًغ است  

1- 

2- 

3- 
 هْش ٍ اهضاء       تاسیخ تاصدیذ:       ًام ٍ ًام خاًَادگی هٌْذس ًاظش:  



 واحذ پرورش قارچ خوراکی صذور/تمذیذ پروانه تاسیس/ بهره برداریگواهی جهت 
 پالن ثثتی:             پالن فشعی:                تا:تخص:          سٍس  ًام هتماضی:                          ضْشستاى:

  ( طرح:پس از بازدیذ موقعیت کنونی )اجرا شذه  utmنقاط 

 ...................... ٍ ......................(4  ...................... ٍ ......................(3  .................... ٍ ....................(2 . .................... ٍ ...................(1 

 خیش           تلی                          پالى اٍلیِ سٍیت گشدیذ، تٌاّا تِ طَس ولی دس هحل  تؼییي ضذُ احذاث ضذُ؟    -1

  تلی           خیش        ّا ػوَد تش جْت ٍصش تاد(  یایی دس ساخت تٌاّا سػایت ضذُ؟ )طَل دیَاسُسػایت ضوال جغشاف-2

 خیش   تلی                                     ای، تاهیي ضذُ است؟     تاهیي آب تِ هیضاى هَسد ًیاص طشح تَلیذ لاسچ دووِ-3

 خیش    تلی                                   هٌثغ رخیشُ آب صهیٌی ٍیا استخش ٍ یا َّایی احذاث گشدیذُ؟                     -4

 خیش            لیت                                  تشق سشاسشی تشای ٍاحذ هضتَس تاهیي ضذُ است ؟                             -5

 خیش تلی                                                  تشق اضطشاسی )طًشاتَس(ًصة گشدیذُ است؟                                -6

 خیش  تلی                                               ّا هٌاسة است؟                         سیضی، فًَذاسیَى ٍ ًصة پایِتتي-7

 خیش    تلی                                            ّا هٌاسة اًجام ضذُ؟                                        وف ساصی سالي-8

 خیش           تلی         ساًتی هتش تشای سالٌْا ًصة ضذُ؟ 12-11ٍیا ساًذٍیچ پٌل تا ضخاهت  3d-wallػایك تٌذی -9

 تلی            خیش                                                   تتَى ّای داخلی تا الیِ سًگ پلیوشی پَضاًذُ ضذُ است؟-11

 خیش           تلی                    ( دس اتتذا ٍ اًتْای سالي تؼثیِ ضذُ است؟ 51دس 51دسیچِ ّای ٍسٍد ٍ خشٍج َّا ) -11

 خیش    تلی                                 هتش( هی تاضذ؟  4ٍ  6، 18طَل ٍ ػشض ٍ استفاع سالي ّا استاًذاسد )تِ تشتیة  -12

 خیش            تلی                                                     ساًتی هتش( سػایت ضذُ است؟ 25فاصلِ اٍلیي طثمِ اص وف )

 خیش    تلی                                                     ساًتی هتش( سػایت ضذُ است؟  65فَاصل طثمات اص یىذیگش ) -14

 خیش    تلی                                                   ساًتی هتش( هی تاضذ؟ 21سُ حفاظتی ّش طثمِ، استاًذاسد )دیَا -15

  خیش تلی                                                          است؟         ٍسق گالَاًیضَُع جٌس طثمات آلَهیٌیَم        ً -16

 خیش        ًیض اص دیَاسُ ّای جاًثی سػایت ضذُ است؟   تلی    ٍهتش ٍ اص اًتْای سالي  2طثمات اص دسب ٍسٍدیاصلِ ف -17

 تؼزار سالي ّا:                    سطح صیش وطت ّش سالي               سطح صیش وطت ول سالي ّا -18

 ویلَگشم( 21ي تَلیذ ّش هتش هشتغ تشآٍسد تَلیذ سالیاًِ:        ویلَگشم. )تا احتساب هیاًگی -19

 تجْیضات ٍ اهىاًات ًصة ضذُ:  -21

 هحفظِ اختالط َّا               َّاساص   تي         هِ پاش ّا          دستگاُ تاهیي سطَتت         دستگاُ تضسیك اوسیذوش

 هتشهىؼة تشای ّش هتشهشتغ( 25َّا ساص هٌاسة است )

 تي هحاسثِ ضذُ تذیْی است وِ تا افضایص ظشفیت تَلیذ تِ تٌاسة افضایص هی یاتذ(: 211تشای تاسیسات ًصة ضذُ ) -21

 ّضاس گشیي   141ّضاس والشی       سختی گیش 511دیگ آتگشهىي            دیگ تخاس یه تٌی  

 ویلَ ٍات    81طًشاتَس       تي تا تشج ّای خٌه وٌٌذُ  61چیلش       اپشاتَس          لَاصم سشدخاًِ: وٌذاًسَس  

 لیتشی 17111لیتشی         هٌثغ سَخت  17111هٌثغ آب       تاًه آتیاسی هذسج           سىَّای لاسچ چیٌی هتحشن 

 تشچسة صًی         ًصة سٍوص هحافظ                   لَاصم تستِ تٌذی: تشاصٍ             تاسىَل

 تٌاّا: -22

 سالي تستِ تٌذی ٍ سشدخاًِ              هتشهشتغ             هتشهشتغ      ساّشٍی دستیاتی              هتشهشتغ      َلیذ   سالي ت

 اداسی        هتشهشتغ               تٌای ٍیظُ تجْیضات         هتشهشتغ     تٌای سفاّی ٍ واسگشی        هتشهشتغ    

 هَتَسخاًِ ٍ تاتلَّای تشق               ًگْثاًی         هتشهشتغ        خان       هتشهشتغ       ى سیضاسیَهحل پاستَ

 حجن تٌاّای احذاث ضذُ       هتشهشتغ               سایش تٌاّا      هتشهشتغ           اًثاس        هتشهشتغ    

 

 

 

 

 



 درصد می باشد.              مجموع درصد پیشرفت فیسیکی طیق فرم مربوطه : -32

 پروانه تاسیس/ بهره برداری بالمانغ است   /انتقالاػالم نظر نهایی: با توجه به موارد مندرج در گسارش، صدور/تمدید

 پس اص سفغ ًَالص ریل تال هاًغ است  

1- 

2- 

3- 

 

 بازدید:                       مهرو امضا:نام و نام خانوادگی مهندس ناظر                                               تاریخ 
 


