
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 ....سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 ( 1)فرم شماره 

  (92 آئيي ًبهِ اجطايي هبًَى هؼبزى هػَة تيطهبُ سبل 5هبزُ  (1)ٍكن هلبز تجػطُ  )كطم توبضبي ثجت هحسٍزُ اًتطبكي 

 

ي
ظ حويو

اضرب
 

 

 ايٌجبًت                                            كطظًس                   ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ                 ٍ ثبًس هلي

 هحل غسٍض                                        تبضيد تَلس               زاضاي ضـل                         ٍ هيعاى تحػيالت

 :ثِ ًطبًي 

 تللي                                 تللي ّوطاُ                                  ( ضهوي10)ًس پستي 

ي
ظ حوَه

اضرب
 ضطًت                                                                                         ثِ ضوبضُ ثجت                                        هَضخ 

 ثجت ضسُ زض                            ثِ تبضيد                                       ثِ ضٌبسِ هلي

 :ثِ ًطبًي 

 تللي                                 تللي ّوطاُ                                ًوبثط                                  ( ضهوي10)ًس پستي 

ِ ّبي 1377ثب آگبّي ًبهل اظ هلبز هبًَى هؼبزى هػَة سبل  ِ ّبي اجطائي، زستَضالؼول ّب ٍ ثرص ًبه ِ ّبي ثؼسي آى، آئيي ًبه ، اغالحي

، ًساضتي (جْت اضربظ حويوي) هبًَى 33غبزضُ اظ ٍظاضت ، زضج هَضَع كؼبليت ّبي هؼسًي زض اسبسٌبهِ ضطًت ، ػسم ضوَل هبزُ 

، ػسم ضوَل هبًَى ضاجغ ثِ هٌغ  (جْت اضربظ حويوي ٍ حوَهي )هحطٍهيت اظ كؼبليت ّبي هؼسًي زض ظهبى غسٍض پطٍاًِ اًتطبف 

ٍ  (جْت اضربظ حويوي ٍ حوَهي) 1337هساذلِ ٍظضا ٍ ًوبيٌسگبى هجلس ٍ ًبضهٌساى زٍلت زض هؼبهالت زٍلتي ٍ ًطَضي هػَة سبل 

 :، هتوبضي غسٍض پطٍاًِ اًتطبف ثِ ضطح ظيطهي ثبضن( پيَست 2عجن كطم ضوبضُ  )زاضا ثَزى حساهل تَاى كٌي ٍ هبلي 

                    6                      گطٍُ  5                       گطٍُ  4                گطٍُ  3                      گطٍُ  2                       گطٍُ  1گطٍُ 

             ثِ هسبحت توطيجي                                    250000/1هحسٍزُ اًتطبكي ثػَضت     ضلؼي             ٍاهغ زض ًوطِ تَپَگطاكي 

 : ًيلَهتط هطثغ ٍ ثِ اثؼبز .......

AB=…………….  BC=……….. CD=…………. DE=………..EF=……………FG=…………. ,…………                                                       

   LAT/LON ٍ سيستن تػَيط WGS84 (هجٌبي هسغحبتي )ضوٌب هرتػبت جـطاكيبيي ضئَس هحسٍزُ هَضز توبضب ثطاسبس ثيضَي هجٌب

 :                                                                                                                       ػجبضتٌس اظ

E D C B A ضئَس 

 عَل     

 ػطؼ     

J I H G F ضئَس 

 عَل     

 ػطؼ     

 

 

  

ثِ تبضيد ضٍظ ٍ  (زثيطذبًِ )هحل هْط سبظهبى 

 ثب هيس ثجت سبػت ٍ زهيوِ

 هساضى كَم ثب اغل هغبثوت زاضز

ضطًت / تبضيد ٍ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هتوبضي 

 هْط ضطًت/ اثطاًگطت/هحل اهضبء 



 مدارك مورد نيبز

 :اضربظ حويوي 

  ِثِ ّوطاُ تػَيط ًليِ غلحبت  اغل ضٌبسٌبه 

اغل ًبضت هلي ّوطاُ ثب تػَيط آى  

ِاغل هساضى هطثَط ثِ تَاى كٌي ٍ هبلي ٍ ّوطاُ ثب تػبٍيط هطثَع  

 هحسٍزُ هَضز زضذَاست ثط ضٍي آى تطسين ضسُ ثبضس1 : 000/250 يي ثطٍ ًوطِ تَپَگطاكي ًِ . 

 

 :اضربظ حوَهي

 1 (ثب هَضَع كؼبليت ّبي هؼسًي) ًسرِ تػَيط اسبسٌبهِ ضطًت      

 1ًسرِ تػَيط ضٍظًبهِ ضسوي هتضوي آگْي تأسيس ٍ آذطيي تـييطات ضطًت  

ِاغل هساضى هطثَط ثِ تَاى كٌي ٍ هبلي ثِ ّوطاُ تػبٍيط هطثَع  

 هحسٍزُ هَضز زضذَاست ثط ضٍي آى تطسين ضسُ ثبضس1: 0000/250 يي ثطٍ ًوطِ تَپَگطاكي ًِ . 

ًليِ هَاضز ثػَضت ذَاًب ٍ ثسٍى هلن ذَضزگي تٌظين گطزيسُ ٍ هسئَليت ًبضي اظ ػسم زضج غحيح هطرػبت اػن اظ آزضس  : 1ًٌتِ

ثؼْسُ هتوبضي ثَزُ ٍ زض غَضت ًوع زض اضائِ ، هساضى ػَزت گطزيسُ ٍ زضذَاست هصًَض ذَز ثِ ذَز ًبى لن يٌي ... تللي توبس ٍ 

 .تلوي هي گطزز

 1زض غَضت هـبيطت زض هحسٍزُ تطسين ضسُ ثط ضٍي ًوطِ ٍ هرتػبت اػالم ضسُ ، هالى ػول هرتػبت هٌسضج زضكطم ضوبضُ: 2ًٌتِ 

 .          ثَزُ ٍ سبظهبى استبى هسئَليتي زض ايي ثبضُ ًرَاّس زاضت

 

ثِ تبضيد ضٍظ ٍ  (زثيطذبًِ )هحل هْط سبظهبى 

 ثب هيس ثجت سبػت ٍ زهيوِ

 هساضى كَم ثب اغل هغبثوت زاضز

ضطًت / تبضيد ٍ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هتوبضي 

 هْط ضطًت/ اثط اًگطت /هحل اهضبء



زارت صنعت، معدن و تجارت و
 ....سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  (2)فرم شماره 

( آئيي ًبهِ اجطايي هبًَى هؼبزى5 هبزُ  4تجػطُ )كطم تَاى كٌي ٍ هبلي اضربظ حويوي ٍ حوَهي هتوبضي ثجت هحسٍزُ اًتطبكي   

 :ضوبضُ ثجت/ كطظًس:                                                                       ضطًت/ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هتوبضي : ايٌجبًت  

 .عجن هساضى پيَست ٍاجس ضطايظ ثٌس        ضزيق      ثرطٌبهِ تَاى كٌي ٍهبلي هي ثبضن

 

ق
ال

 -
ي

ي ٍ حوَه
ظ حويو

اضرب
 

 

 .  زاضًسُ هجَظ كؼبليت ّبي هؼسًي ضبهل گَاّي ًطق، پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي، كطآٍضي ٍ غٌبيغ هؼسًي هي ثبضن -1

زاضًسُ هجَظ ثطزاضت ًِ هجالً زاضاي پطٍاًِ اًتطبف ثَزُ ٍ ثِ زليل ًبكي ًجَزى شذيطُ، گَاّي ًطق ثطاي آًْب غبزض  -2

 .ًطسُ است، هي ثبضن

 .ػضَ سبظهبى ًظبم هٌْسسي هؼسى هي ثبضن -3

سبيط اضربظ ثِ ضطعي ًِ اضظش زاضايي آًْب ضبهل هجوَع اضظش توطيجي سْن سطهبيِ ، اضظش توطيجي هبضيي آالت  -4

هؼسًي هستول اظ ٍاحسّبي تَليسي ٍ ذسهبتي ٍ اضظش ضسوي اٍضام ثْبزاض ٍ يب هجوَع هيبًگيي گطزش هبلي حسبة ّبي 

 . ثبًٌي زض يي سبل گصضتِ ثبالتط اظ يي هيليبضز ضيبل ثبضس، هي ثبضن

ة
 -

ي
ظ حويو

اضرب
 

كبضؽ التحػيل هوغغ كَم زيپلن ٍ ثبالتط ٍ ًيع ًبضگطاى زاضاي پطٍاًِ هْبضت كٌي ٍ حطكِ اي اظ ٍظاضت ًبض ًِ زاضاي حساهل  -1

اضائِ ًليِ هساضى الظم ثطاي تطريع سبثوِ ًبض هبًٌس ).  سبل سبثوِ ًبض زض كؼبليت ّبي هؼسًي ّستٌس، هي ثبضن5

  (.پطزاذت ثيوِ ٍ يب اضائِ پطٍاًِ هْبضت كٌي ٍ حطكِ اي ضطٍضي است

آئيي ًبهِ اجطائي هبًَى  (1)كبضؽ التحػيل هوغغ ًبضضٌبسي اضضس ٍ ثبالتط ضـل ّبي اغلي كؼبليتْبي هؼسًي عجن هبزُ  -2

 .ًظبم هٌْسسي هؼسى هي ثبضن

آئيي ًبهِ اجطايي هبًَى ًظبم هٌْسسي  (1)كبضؽ التحػيل هوغغ ًبضضٌبسي ضضتِ ّبي اغلي كؼبليتْبي هؼسًي عجن هبزُ  -3

 .كَم ثَزُ، هي ثبضن (4)ضطايظ هبلي ثٌس % 50هؼسى ايطاى ًِ زاضاي 

ج
 -

ي
ظ حوَه

اضرب
 

 

 .هطبٍض ٍ پيوبًٌبض هؼسًي ثب زاضتي حساهل سبثوِ يي هطاضزاز زض كؼبليتْبي هؼسًي هي ثبضن

 

 ضبهل هَاضز ظيط هي ثبضس، ثِ پيَست اضائِ هي گطزز (يب هساضى ثطاثط اغل ) ضوٌبً اغل هساضى  ًِ. 

1- 

2- 

3- 

4- 

 شركت/                                                                                                         تبريخ و نبم و نبم خبنوادگي متقبضي 

 مهر شركت/ اثر انگشت /                                                                                                                محل امضبء



وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 ....سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  (3)فرم شماره 

 العاهبت ٍ تؼْسات

 . زضذَاست غسٍض پطٍاًِ اًتطبف هبثل اًتوبل ثِ ؿيط ًوي ثبضس -1

تؼساز توبضبّبي ثجت هحسٍزُ زض يي . اضربظ حويوي ًوي تَاًٌس ثيص اظ يي توبضبي ثجت هحسٍزُ يب پطٍاًِ اًتطبف زاضتِ ثبضٌس -2

 .ظهبى ثطاي اضربظ حوَهي، عجن زستَضالؼول ٍظاضت تؼييي هي ضَز

 آئيي ًبهِ اجطايي هبًَى هؼبزى تَسظ  هتوبضي، هَجت اثغبل هجَظّبي غبزضُ زض ّط هطحلِ اظ ػوليبت هؼسًي 5ػسم ضػبيت هلبز هبزُ  -3

 .ذَاّس ضس

 .ثؼْسُ هتوبضي ذَاّس ثَز ( آئيي ًبهِ اجطايي هبًَى هؼبزى6هَضَع هبزُ )هسئَليت پيگيطي هَاضز زض هْلت هوطض ظهبًي   -4

، هغؼي تلوي ضسُ ٍ  (كطم توبضبي ثجت هحسٍزُ ٍغسٍض پطٍاًِ اًتطبف) 1ًليِ هٌبتجبت سبظهبى ثِ ًطبًي زضج ضسُ زض كطم ضوبضُ  -5

هتوبضي هَظق است ّط گًَِ تـييط آزضس ضا ثػَضت هٌتَة اضائِ ًوبيس زض ؿيط ايي غَضت سبظهبى هسئَليتي زض هجبل ػسم زضيبكت 

 .هٌبتجبت ًساضز

 . آئيي ًبهِ اجطايي هبًَى هؼبزى ذَاّس ثَز12حساًثط هسبحت پطٍاًِ اًتطبف، هٌغجن ثب هلبز هبزُ  -6

، هتوبضي ّيچ گًَِ حوي ًسجت ثِ هحسٍزُ زضذَاستي ًرَاّس  (2)زض غَضت ػسم احطاظ غالحيت كٌي ٍ هبلي ٍكن كطم ضوبضُ  -7

 .زاضت

 هبًَى هؼبزى، هَجت لـَ هجَظّبي غبزضُ زض ّط هطحلِ ثَزُ ٍ هتوبضي ّيچ گًَِ 6 هبزُ 3 ٍ 2ػسم پطزاذت ثِ هَهغ تجػطُ ّبي  -8

 .حوي ًسجت ثِ هحسٍزُ زضذَاستي ًرَاّس زاضت

 .تـييط گطٍُ هَاز هؼسًي هيسط ًوي ثبضس -9

 .هتوبضي هَظق ثِ اًجبم ػوليبت اًتطبف عجن هبًَى هؼبزى ، آئيي ًبهِ اجطايي ٍسبيط زستَضالؼول ّبي هطثَعِ هي ثبضس -10

 . هبًَى اغالح هبًَى هؼبزى ضكتبضذَاّس ضس14حطين هحسٍزُ هَضز زضذَاست زض اذتيبض زٍلت ثَزُ ٍثب هترلليي عجن هبزُ  -11

 

 شركت/                                                                                                                                               تبريخ و نبم و نبم خبنوادگي متقبضي 

 مهر شركت/اثر انگشت/                                                                                                                                                                 محل امضبء

ًتيجِ ثطضسي: 

هساضى هَضز تبييس ثَزُ ٍازاهِ هطاحل ثؼسي ًبض ثالهبًغ است .                   

                                                                                                                            تبريخ، نبم و نبم خبنوادگي مسئول بررسي كننده

 

 

ثب تَجِ ثِ ًَاهع ظيط ، هساضى هَضز تبييس ًوي ثبضس . 

1- 

2- 

3- 

4- 

                                                                                                                              تبريخ، نبم و نبم خبنوادگي مسئول بررسي كننده



وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 ....سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  (4)فرم شماره 

 ضطًت/ذبًن/آهبي 
هرتػبت  ضئَس هحسٍزُ آظاز ثِ ضطح ظيط اػالم /     /     ثبظگطت ثِ زضذَاست غسٍض پطٍاًِ اًتطبف هثجَت ثِ ضوبضُ         هَضخ    

 .هي گطزز

 ٍكن 5 ضٍظ ًبضي زضذَاست ذَز ضا عجن كطم ضوبضُ 10هوتضي است زض غَضت توبيل ثِ اًجبم هطاحل ثؼسي ًبض، حساًثط ظطف هست 

 . آئيي ًبهِ اجطايي هبًَى ثِ ايي سبظهبى اضايِ ًوبييس6 هبزُ 4ثٌس 

زض غَضت ػسم اهسام الظم  زض هَػس هوطض ، زضذَاست ضوب ثِ ذَزي ذَز اظ زضجِ اػتجبض سبهظ ٍ هحسٍزُ ثجت ضسُ ثطاي   :  1تصًط

 .سبيط هتوبضيبى آظاز اػالم ذَاّس ضس

تػوين گيطي زضذػَظ ٍاگصاضي ّط گًَِ هحل ًبض ضسُ هجلي، هؼبزى هتطًٍِ ٍ هسيوي ٍاهغ زض هحسٍزُ آظاز  ،  ثب ٍظاضت  : 2تصًط 

 .هي ثبضس

 هرتػبت هحسٍزُ آظاز

E D C B A ضئَس 

 عَل     

 ػطؼ     

J I H G F ضئَس 

 عَل     

 ػطؼ     

 

 

 
                                                                                                                  رييس سبزمبن صنعت ، معدن و تجبرت استبن 

                                                                                                                                                                  

 

 

 



وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 ....سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  (5)فرم شماره 

  آئيي ًبهِ اجطايي هبًَى هؼبزى6 هبزُ 4كطم زضذَاست ازاهِ هطاحل ًبض تَسظ هتوبضي عجن ثٌس 

آى سبظهبى هجٌي ثط اػالم هحسٍزُ آظاز زضذَاست غسٍض پطٍاًِ اًتطبف ضوبضُ ..................هَضخ ............................ ثبظگطت ثِ ًبهِ ضوبضُ 

ضطًت                             ثب تَجِ ثِ ثطضسي ّبي اًجبم ضسُ ، آهبزگي ذَز ضا جْت ازاهِ / ثسيي ٍسيلِ ايٌجبًت............... هَضخ ................... 

 .ضًٍس ًبض ٍكن هَاًيي ٍ هوطضات هطثَعِ اػالم هي زاضم

 

 

 

 

             

 شركت/                                                                                                                           تبريخ نبم و نبم خبنوادگي متقبضي 

 مهر شركت/ اثر انگشت /امضبء                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 ....سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  (6)فرم شماره 

 ضطًت/ذبًن/آهبي 
هرتػبت هحسٍزُ ثالهؼبضؼ ثِ ضطح ظيط اػالم /     /     ثبظگطت ثِ زضذَاست غسٍض پطٍاًِ اًتطبف هثجَت ثِ ضوبضُ         هَضخ    

 .هي گطزز

ِ        ًسجت ثِ اضائِ عطح اًتطبف ٍپطزاذت هجلؾ                               ضيبل  هوتضي است حساًثط ظطف هست يي هبُ اظ تبضيد ايي ًبه

 . هبًَى هؼبزى اهسام گطزز6  هبزُ 2هَضَع تجػطُ 

 آئيي ًبهِ اجطايي هبًَى هؼبزى حوَم هطثَط ثِ هجَل ٍ ثجت 7 شيل هبزُ 1زض غَضت ػسم اهسام الظم زض هَػس هوطض ، ثب تَجِ ثِ تجػطُ 

  آييي ًبهِ هصًَض اظ عطين ػبهل 26توبضبي زضذَاست غسٍض پطٍاًِ اًتطبف ضوب هٌتلي ٍ ٍاگصاضي هحسٍزُ ثالهؼبضؼ عجن هبزُ 

 .هٌترت ذَاّس ثَز

 

 هرتػبت هحسٍزُ ثالهؼبضؼ

E D C B A ضئَس 

 عَل     

 ػطؼ     

J I H G F ضئَس 

 عَل     

 ػطؼ     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  رييس سبزمبن صنعت ، معدن و تجبرت استبن 

 

 

 

 

 


