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  )نهالستان ( مجوز تولید نهال درختان میوه -9
 

  
 اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف

  
( مجوز تولید نهال درختان میوه: اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1

  )نهالستان 
  29/04/89تاریخ 

  3از 1صفحه  
  مؤسسه ثبت گواهی بذر و نهال کشور: عنوان مرجع صادر کننده ) الف  - 1
  خوسف، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی - جاده بیرجند 18کیلومتر : نشانی و کد پستی ) ب - 1
  : شماره تلفن و نمابر) ج  - 1
  :(E-Mail)آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د- 1
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان جنوبی    : نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع) هـ - 1

2226337)0561(-  
  -)0561(2227101-3مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی    

هندس محسن آرزمجو نماینده مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال  م:  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي - 1
2226337)0561(-  

  - )0561(2227101-3مهندس حسن تعویذي کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزي   
  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2

  )نهالستان ( میوهمجوز تولید نهال درختان :  عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره) الف -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب-2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی
حداکثر ( داشتن آب و زمین با کیفیت یا اجاره طویل المدت آن 

  )هکتار 2.2زمین
داشتن فاصله کافی زمین متقاضی از سایر درختان مثمر و سازگاري گونه 

  تأیید کمیته فنی نهال استانهاي در خواستی با شرایط منطقه به 
  

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) ج -2

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی
کارت پایان خدمت ، کپی کارت ملی، کپی (مدارك شخصی متقاضی

  )قطعه عکس  4شناسنامه،  
 -3آزمایش کیفیت آب و خاك –2مدارك مالکیت زمین و آب - 1

  آزمایش عدم آلودگی خاك به عوامل بیماري زا
  وجود فاصله مناسب با سایر درختان مثمر - 4
  ارائه طرح توجیهی-5
  مدارك کارشناس ناظر طرح-6
  اخذ استعالم از ادارات ذیربط- 7

  هرینه اي ندارد: هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) د -2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  مراحل عنوان
_  _  _  _  
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  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب

  
( مجوز تولید نهال درختان میوه: صدور مجوز یا  پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله  /مراحل اجراي -3

  )نهالستان 

   29/04/89تاریخ 

   3از 2صفحه  

کد 

  عنوان مرحله  مرحله
زمان 

  انجام

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع ورودي
سازمان /واحد 

  ارائه کننده
  نوع خروجی

سازمان /واحد 

  دریافت کننده

1  
  درخواست  روز 1  در خواست متقاضی

افراد حقیقی و 

  حقوقی
  تشکیل پرونده

مدیریت 

  شهرستان

1  

  درخواست بررسی  روز 4  بررسی و بازدید
مدیریت 

  شهرستان

تأیید یا عدم 

  تأیید

کمیته فنی نهال 

مدیریت ( استان

  )باغبانی

2  

  
  روز  25  صدور مجور

  درخواست مجوز
مدیریت باغبانی 

  سازمان

تأیید یا عدم 

  تأیید

مرکز تحقیقات 

  استان

  صدور مجوز
مؤسسه ثبت و 

  گواهی بذر و نهال

تأیید یا عدم 

  تأیید

مؤسسه ثبت و 

گواهی بذر و نهال 

وزارت جهاد 

  کشاورزي

  
  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

  
  دو سال: دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
 )روز 30(  مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال:  حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور •
  بستگی به تعداد متقاضی دارد:   تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال   •
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  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج
  

  )نهالستان (مجوز تولید نهال درختان میوه :  نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره   -4
   29/04/89تاریخ 

   3از   3صفحه 
  مرحله

  سازمان/واحد
  1مرحله 

  
  2مرحله
 

  
  

  متقاضی
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

مدیریت جهاد 
  کشاورزي شهرستان

  
  
  

  

  

  
  
  
  

سازمان جهاد 
  کشاورزي  استان 

  
  
  

  

  

  
  
  
  

  وزارت جهاد کشاورزي 
  
  
  
  
  

  

  

درخواست متقاضی و ارائه 
استعالمات جهت تولید نهال 

 ونهالستان

 بایگانی

عدم  
 تایید  

بررسی مجدد پرونده توسط مدیریت باغبانی و 
 مرکز تحقیقات استان و بازدید  

بررسی محل و ضرورت مثبت بودن و تکمیل 
 پرونده

  عدم 
 تایید

 شروع

 پایان

صدور مجوز تولید نهال 
 و نهالستان 

بررسی پرونده و 
ون یطرح در کمیس

 مجوزصدور 
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