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تائید ثبت نام اولیه توسط کارشناس و امکان ثبت درخواست اکتشافی توسط 
متقاضی

مدارک کامل 

است؟

محاسبه محدوده بالمعارض و تائید آن توسط کارشناس  

5ماده  2ستعالم تبصره ا

نتیجه استعالم 

ارگان های ذیربط

هم به صورت بارگذاری در  فنیو ارائه قرارداد مسئول ( 6ماده  2تبصره )واریز فیش 

سامانه کاداستر و ارائه فایل فیزیکی

و  کاداسترو ارائه طرح اولیه اکتشاف هم  بارگذاری در سامانه  5ماده  2واریز فیش تبصره 

ارائه فایل فیزیکی به سازمان 

بررسی طرح اکتشاف 

صدور پروانه اکتشاف 

اتمام عملیات اکتشاف و ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف به صورت 
فیزیکی و بارگذاری در سامانه کاداستر و تکمیل اطالعات مورد نیاز

بررسی گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط کمیته و بازدید کارشناسان سازمان از 

عملیات اکتشاف و ارائه  گزارش بازدید 

ذخیره کشف شده از 

لحاظ کمی و کیفی مورد 

تائید است؟

مراحل صدور پروانه اکتشاف

عودت ثبت 
نام

مراحل صدور گواهی کشف

ابطال و بلوکه کردن 

محدوده در کالک 

سازمان

صدور گواهی کشف

مراحل صدور پروانه بهره برداری

اسائِ هذاسک ریل تِ صَست فیضیکی ٍ تاسگزاسی دس ساهاًِ کاداستش 
جْت تشسسی

ارائه طرح بهره برداری و شناسنامه معدن-

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات -

ارائه قرارداد مسئول فنی استخراج معدن-

واریز مبلغ یکصد هزار لایر به حساب خزانه دولتی بابت صدور -

پروانه بهره برداری

صدور پروانه بهره برداری

بررسی طرح بهره برداری و شناسنامه معدن 

هشاحل صذٍس هجَص ّای هؼذًی  

شروع 

خیر

بله

نتیجه استعالم مثبت 

نتیجه استعالم 
منفی

منتفی بودن  و 
حذف درخواست

قانون معادن 24استعالم ماده  

منفی

مثبت

شروع 

ارائه گزارش ماهیانه مسئول فنی اکتشاف از روند انجام عملیات اکتشاف و 
انجام عملیات اکتشاف در داخل محدوده پروانه اکتشاف 

نتیجه عملیات اکتشاف صورت 
گرفته

عملیات اکتشاف 
ناکافی می باشد

دادن مهلت یک ماهه  

جهت تکمیل عملیات 
اکتشاف 

عملیات اکتشافی کامل می 
باشد

ذخیره جهت صدور 

گواهی کشف ناکافی 
می باشد

صدور برداشت موقت

ذخیره از لحاظ کمی و 
کیفی مورد تائید می باشد

شروع

:تزکشات
  پیگیشی سًٍذ ٍ اًجبم ػولیبت دس سبهبًِ وبداستش داسای

صهبى هطخص هی ثبضذ ٍ هتمبضی هی ثبیست دس ّش  
.هشحلِ فؼبلیت ضوي تبئیذ پیگیشی الصم صَست گیشد

  پشٍاًِ اوتطبف فمظ یىجبس ٍ ثب هَافمت سبصهبى ٍ تٌظین
صلح ًبهِ، ٍ اسائِ صالحیت فٌی ٍ هبلی ثشای ضخص  

.اًتمبل گیشًذُ اهىبى پزیش هی ثبضذ

  هىتطف هلضم ثِ سػبیت تؼْذًبهِ ّبی اداسات ریشثظ
ٍ  ...( هٌبثغ عجیؼی ، هحیظ صیست، هیشاث فشٌّگی ٍ )

.لبًَى هؼبدى ٍ آئیي ًبهِ ّبی اجشائی هی ثبضذ



تسوِ تؼالی
ط هطی کیفیی رییل سا جْیت اًجیام هاهَسییت خیَیص       ُ خساصهاى صٌؼت، هؼذى ٍ تجاست استاى کشدستاى ٍ تاالخص تخص هؼذى ساصهاى تا تَجِ تِ جایگاُ هؼذًی استاى دس کطَس ٍ ًیل تِ اّذاف هطخص ضذ

:تشگضیذُ است

ضفبف ٍ سٍاى سبصی ولیِ فؼبلیت ّبی هؼذًی ٍ تىشین اسثبة سجَع•
تطَیك ٍ جزة سشهبیِ گزاس دس صهیٌِ فؼبلیت ّبی هؼذًی ٍ صٌبیغ هؼذًی ٍ ایجبد اضتغبل•
ا ٍ اثشثخص ًسجت ثِ ػولىشد هجوَػِ ّبی تحت پَضصوبستَسؼِ ٍ ثْجَد ٍضؼیت اوتطبفبت هؼذًی ثب تَجِ ثِ پتبًسیل هؼذًی استبى، اجشای عشح ّبی تجْیض ٍ ثْشُ ثشداسی اص هؼبدى ثب اػوبل ًظبست •
تَسؼِ پبیذاس ٍ سػبیت هسبئل صیست هحیغی دس چبسچَة لَاًیي ٍ همشسات وطَس•
ثِ وبسگیشی سٍضْبی ًَیي استخشاج ٍ فٌبٍسی ّبی جذیذ ثِ هٌظَس استحصبل هَاد هؼذًی ٍ جلَگیشی اص تضییغ هَاد هؼذًی•
ثستش سبصی جْت ایجبد صیش سبخت هٌبست دس ثلَن هؼذًی•
ثستش سبصی جْت فشآٍسی ٍ ایجبد صًجیشُ ّبی تَلیذ هؼذًی ثب تَجِ ثِ پتبًسیل هٌغمِ•

ذاسی سیستن هذیشیت ویفیت دس ایي چبسچَة ، هتؼْذ ٍ هسئَل داًستِ ٍ دس ساستبی ًگْجْت تحمك آسهبى ٍ اصَل فَق ایي سبصهبى ، سیستن هذیشیت ویفیت خَد سا ثب اػتمبد ثِ اصل هطبسوت وبسوٌبى خَد سا ًسجت ثِ اجشا ، حفظ ٍ 
.ایجبد سبصهبًی یبد گیشًذُ ، اسصش آفشیي ، هتؼبلی ٍ الْبم ثخص دس حَصُ هؼبدى ٍ صٌبیغ هؼذًی ، اّتوبم خَد سا ثىبس خَاّین ثست

94اّذاف کیفی سال  سیاست گزاسی دس خط هطی کیفیت سدیف

اًجام اهَس هؼذًی اصطشیق ساهاًِ کاداستش-1
هصَس کشدى سًٍذ فؼالیت ّای ٍ صذٍس هجَصّای هؼذًی-2

ساٌّوایی کاهل استاب سجَع-3

ضفاف ٍ سٍاى ساصی کلیِ فؼالیت ّای هؼذًی ٍ تکشین استاب سجَع
1

تشگضاسی ّوایص ّا ٍ ًوایطگاُ جْت هؼشفی پتاًسیل ّای استاى-1
تشگضاسی جلسات تا ساصهاى ّای تَسؼِ ای جْت سشهایِ گزاسی دس استاى-2

ٍاگزاسی هحذٍدُ ّای سیواى دیَاًذسُ ٍ هشیَاى تِ سشهایِ گزاس ٍ پیگیشّای الصم -3
تطَیق ٍ جزب سشهایِ گزاس دس صهیٌِ فؼالیت ّای هؼذًی ٍ صٌایغ هؼذًی ٍ ایجاد اضتغال 2

هصَب کشدى پٌِْ ّای اکتطافی دس ضْشستاى ّای سقض، تیجاس، قشٍُ-1
ٍاگزاسی پٌِْ اکتطافی تِ ساصهاى صهیي ضٌاسی ٍ ایویذسٍ-2

تاصدیذ ّای دٍسُ ای سِ هاُ اص هؼادى استاى ٍ اسائِ پیطٌْادّای هٌاسة تَسط کاسضٌاساى ساصهاى -3

تَسؼِ ٍ تْثَد ٍضؼیت اکتطافات هؼذًی تا تَجِ تِ پتاًسیل هؼذًی استاى ٍ جلَگیشی اص اکتطاف جضئی، اجشای طشح 
ّای تجْیض ٍ تْشُ تشداسی اص هؼادى تا اػوال ًظاست کاسا ٍ اثشتخص ًسثت تِ ػولکشد هجوَػِ ّای تحت پَضص 3

ٍ هؼشفی کاسضٌاس هشتَطِ ٍ تاصدیذ اص هؼادى ٍ صٌایغ هؼذًی ٍ   HSEکوک گشفتي اص سیستن ّای هذیشیتی، تِ ٍیژُ سیستن هذیشیت-1
اسائِ پیطٌْادّای الصم تِ هتقاضی

ّوکاسی تا اداسُ هحیط صیست ٍ تاصدیذ اص هحذٍدُ ّا دس هشحلِ اکتطاف-2

تَسؼِ پایذاس ٍ سػایت هسائل صیست هحیطی دس چاسچَب قَاًیي ٍ هقشسات کطَس
4

پیطٌْاد ٍ اػالم سٍش ّای جذیذ اکتطاف تِ هتقاضیاى هؼذًی-1
هؼشفی هتقاقضیاى تِ ساصهاى ّای تَسؼِ ای جْت دسیافت هاضیي آالت جذیذ-2

سٍضْای ًَیي استخشاج، اکتطاف ٍ فٌاٍسی ّای جذیذ تِ هٌظَس استحصال هَاد هؼذًی ٍ جلَگیشی اص تِ کاسگیشی 
تضییغ هَاد هؼذًی 5

تِ ساصهاى ّای تَسؼِ ای... هؼشفی اًجام ػولیات هشهت ٍ آسفالت ًوَدى ساُ ّای دستشسی تِ هؼادى پَکِ ، تاسیت، -1 تستش ساصی هٌاسة جْت ایجاد صیش ساخت دس تلَک هؼذًی
6

تالش تشای تجویغ تَلیذات ٍاحذ ّای هؼذًی دس ضْشستاى سقض جْت ایجاد صًجیشُ فَالد-1
ّوکاسی تا سشهایِ گزساى ٍاحذ ّای فشآٍسی  سٌگ تضئیٌی ٍ تاسیت-2

ّواٌّگی ّای الصم دس جْت احذاث کاسخاًِ فشآٍسی طال دس سقض ٍ  قشٍُ -3

تستش ساصی جْت فشآٍسی ٍ ایجاد صًجیشُ ّای تَلیذ هؼذًی تا تَجِ تِ پتاًسیل هٌطقِ
7

تشخی اص کاستشدی تشیي قَاًیي قاًَى هؼادى

ضشح هبدُ لبًًَی
هبدُ لبًًَی

چگًَگی اخز پشٍاًِ، ضَاثظ اوتطبف، هذت اػتجبس پشٍاًِ،اًتمبل حمَق هتؼلك ثِ آى پشٍاًِ ٍ ًیض سبیش هَاسد ضشٍسی هشثَط ثشاثش  . رخبیش هؼذًی هٌَط ثِ صذٍس پشٍاًِ اوتطبف تَسظ ٍصاست هؼبدى ٍ فلضات استاوتطبف 
.هفبد ایي لبًَى دس آییي ًبهِ اجشایی تؼییي خَاّذ ضذ

6هبدُ 

.ایي پشٍاًِ ثشاسبس ضٌبسٌبهِ هؼذى ٍ عشح ثْشُ ثشداسی هصَة ٍصاست هزوَس صبدس خَاّذ ضذ .ثشداسی اص رخبیش هؼذًی ، هستلضم اخز پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی اص ٍصاست هؼبدى ٍ فلضات استثْشُ  9هبدُ 

ًوبیذ، هتصشف دس اهَال ػوَهی ٍ دٍلتی هحسَة هیطَد ٍ ثب اٍ ثشاثش لَاًیي  ًی وس ثذٍى اخز پشٍاًِ اوتطبف یب ثْشُ ثشداسی ٍ یب اجبصُ ثشداضت الذام ثِ حفبسیْبی اوتطبفی، استخشاج ، ثشداضت ٍ ثْشُ ثشداسی هَاد هؼذّش 
صذٍس حىن ثِ هشاجغ لضبئی هؼشفی  ای دس ایي هَاسد هأهَساى اًتظبهی هَظفٌذ حست دسخَاست ٍصاست هؼبدى ٍ فلضات ثالفبصلِ اص ایٌگًَِ ػولیبت جلَگیشی ٍ هتْن یب هتْوبى سا ثش .ٍ همشسات هشثَط سفتبس خَاّذ ضذ

.ذٍصاست هؼبدى ٍ فلضات هىلف است ضوي اًجبم الذاهبت الصم، ثِ هَلغ دسخَاست ضشس ٍ صیبى ًبضی اص جشم سا ثِ هشجغ لضبیی هشثَط تسلین ًوبی .ًوبیٌذ

19هبدُ 

  رخبیش هحبسجِ ثذٍى سا آى ثْبء یب اجبسُ است هىلف فلضات ٍ هؼبدى ٍصیش تأییذ پسبص ػولیبت هجشی ثبضذ، اهالن ایي تصشف ثِ ًیبص ٍ اضخبصَالغ احیبء ثِ هسجَق یب دایش اهالن هحذٍدُ دس هؼذًی ػولیبت اجشای چٌبًچِ
  صهیٌِ حبلت ایي دس وِ ًوبیذ تَدیغ وطَس اهالن ٍ اسٌبد ثجت سبصهبى صٌذٍق دس آى، دسیبفت اص ٍی اهتٌبع صَست دس ٍ ثپشداصد هله صبحت ثِ سٍص لیوت ثِ دادگستشی سسوی وبسضٌبسی ًظش ثشاثش آى، دس ٍالغ هؼذًی
.ضذ خَاّذ فشاّن هسئَل دستگبّْبی ّوبٌّگی ثب فلضات ٍ هؼبدى ٍصاست تَسظ هؼذًی ػولیبت اًجبم

.هیجبضذ هشثَعِ هشاجؼِ ػْذُ ثِ هبلىیي یب هبله هبلىیت ٍضغ ٍ اهالن ثَدى احیبء ثِ هسجَق یب دایش تطخیص

یٌی ثبضذ وِ دس ػوك ػشفی اهالن هضثَس لشاس گیشد، هطوَل هبدُ شصهدس صَستی وِ ثشای اداهِ ػولیبت اوتطبف یب ثْشّجشداسی ٍ استخشاج هؼبدى ٍالغ دس خبسج اص اهالن یبد ضذُ ًیبص ثِ حفش وبًبل یب تًَل صی-1تجصشُ 
.تطخیص ػوك ػشفی هَضَع ایي تجصشُ ثب تَجِ ثِ ًَع وبسثشی اساضی هٌغمِ ػولیبت هؼذًی ثِ ػْذُ وبسضٌبس سسوی دادگستشی هیجبضذ .فَق ثَدُ، دس غیش ایي صَست تبثغ هله ًخَاّذ ثَد

س ػوك ػشفی اهالن دایش یب هسجَق ثِ احیبء خَد وِ ثِ تشتیت همشس غ دهبله یب هبلىیي اهالن فَق الزوش یب لبئن همبم لبًًَی آًْب دس اخز پشٍاًِ اوتطبف رخبیش سٌگالضِ سبختوبًی ٍ سٌگْبی تضئیٌی ٍ ًوب ٍال-2تجصشُ 
ِ آًْب حك تمذم خَاٌّذ داضت وِ دس ایي صَست هَاد هىطَفِ تب ػوك ت ثدس لسوت اخیش تجصشُ فَق تؼییي هیطَد، هطشٍط ثِ تسلین دسخَاست ثِ ٍصاست هؼبدى ٍ فلضات، لجل اص صذٍس پشٍاًِ اوتطبف ثشای سبیشیي، ًسج

هبدُ هزوَس ثب آًْب ثشخَسد خَاّطذ ضذ( الف)ضك  1ثٌذ ( 10) ػشفی تجغ هله هتؼلك ثِ آًبى ثَدُ ، ضوي هؼبفیت اص پشداخت حمَق دٍلتی، ثش اسبس هفبد هبدُ
.شسات هَضَػِ سفغ هوبًؼت ٍ هضاحوت ًوبیٌذهم هأهَساى اًتظبهی هىلفٌذ دس صَست هوبًؼت هبله اص اجشای ػولیبت هؼذًی هَضَع ایي هبدُ، ثالفبصلِ ثِ دسخَاست ٍصاست هؼبدى ٍ فلضات، عجك-3تجصشُ 

22هبدُ 

هبُ ًسجت ثِ استؼالم ٍصاست هؼبدى ٍ فلضات دس هَسد حشیوْبی لبًًَی هشثَط ثِ آًْب ٍ هٌبظك  « الف » تسشیغ دس اهش اوتطبف ٍ ثْشّجشداسی اص هؼبدى، دستگبّْبی اجشایی هشثَط هىلفٌذ حذاوثش ظشف چْبس هبدُ  جْت 
ٍ اصالحیْْبی ثؼذی آى ٍ ًیض   1346ٍ اصالحیِ ّبی تصَیت ضذُ آى ٍ سػبیت لبًَى حفبظت ٍ  ثْشُ ثشداسی اص جٌگلْب ٍ هشاتغ وطَس هصَة سبل  1353لبًَى حفبظت ٍ ثْسبصی هحیظ صیست هصَة ( 3)هَضَع ثٌذ  

ػذم اػالم ًظش دس هْلت همشس ثِ هٌضلِ هَافمت دستگبّْبی هضثَس ثشای اجشای ػولیبت فَق تلمی . ٌّگبم صذٍس پشٍاًِ اوتطبف ٍ ثْشُ ثشداسی اػالم ًظش ًوبیٌذ 1374لبًَى حفظ وبسثشی اساضی صساػی ٍ ثبغْب هصَة سبل 
.هیطَد

24هبدُ 

هستمین یب غیشهستمین دس هؼبهالت ٍ اهتیبصات هَضَع ایي لبًَى ری  َس سسوی دٍلت دس ٍصاست هؼبدى ٍ فلضات ٍ ضشوتْب ٍ سبصهبًْبی تبثؼِ دٍلتی دس صهبى اضتغبل ٍ تب یه سبل ثؼذ اص لغغ اضتغبل ًویتَاًٌذ ثِ عوبسوٌبى 
.سبل اص ّشگًَِ ػمذ لشاسداد هؼذًی ٍ اخز ّشگًَِ هجَص ػولیبت هؼذًی هحىَم هیگشدًذ 10تب  5دس صَست تخلف ثِ اًفصبل اثذ اص خذهبت دٍلتی ٍ هحشٍهیت اص . سْن ٍ یب ریٌفغ ثبضٌذ
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