
  تغييرات پروانه بهره برداري: نام خدمت 

  :تعريف خدمت 

براي واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه نسبت به افزايش ظرفيت يا توليد محصوالت جديد و يا تغيير 
 مورخ 1/4018نشاني و يا هر تغيير ديگري در مشخصات اوليه اقدام نموده اند، با رعايت دستورالعمل 

  .هره برداري جديد صادر مي گردد  پروانه ب3/4/1383

ارائه خدمات به واحد هاي دارنده كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي نظير واحدهاي دارنده : تبصره 
منوط به انتقال آنها به ... پروانه بهره برداري است ولي تغيير نوع توليد ، توسعه ، افزايش عرضه و اعيان و

  .شهرك هاي صنعتي مجاز مي باشد 

  :اير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت س

  : قوانين و مقررات مرتبط با خدمت 

   وزارت صنايع و معادن3/4/83 مورخ 1/4018دستورالعمل •

 :مدارك مورد نياز براي خدمت 

   اصل و تصوير پروانه صنعتي •
 مدارك استمرار فعاليت •
 درخواست صدور پروانه بهره برداري •
  بهره برداريتكميل پرسشنامه صدور پروانه •
پيشرفت فيزيكي از  سند مالكيت يا قرارداد واگذاري زمين ، گواهي پايان كار يا اعالم ميزان فتوكپي •

 سوي شهرك هاي صنعتي به نام دارنده پروانه

كارت شناسايي ، گواهي فعاليت صنعتي و يا پروانه ( چنانچه پروانه بهره برداري جايگزين پروانه هاي قبلي 
 .الزامي است    SM-FO-25  مي باشد ، تكميل فرم شماره ) بهره برداري

  . براي صدور پروانه جايگزين الزامي است) يا شناسه صنعتي ( اخذ كد رهگيري  •
براي دارندگان كارت  ir.gov.mim.amar.www ثبت مستمر آمار توليدات در سايت •

 برداري ، گواهي فعاليت صنعتي جهت رسيدگي به هر در خواستي ضروري شناسايي ، پروانه بهره
 . است

 هماهنگي با كارشناس مربوطه جهت بازديد •

 :توضيحات . 



  : زمان ميانگين براي سرويس 

  . خواهد بود  روز15در صورت كامل بودن مدارك مراجعه بعدي پس از بازديد كارشناس 

  :هزينه هاي مربوط به انجام خدمت 

  : دسترسي به خدمت نحوه

  ارائه درخواست و مدارك تهيه شده در دبيرخانه سازمان ويا هر يك از ادارات شهرستاني تابعه

  ورود اطالعات فرم

  :كد فرم ونام 

  SM-FO-18 فرم اطالعات تكميلي سرمايه ثابت و اشتغال پروانه بهره برداري .1
       SM-FO-25                            فرم پروانه صنعتي ناشي از تغييرات حاصله .2
  SM-FO-07                             فرم شناسائي واحدهاي صنعتي داراي مجوز .3
 SM-FO-08                             پرسشنامه مخصوص صدور پروانه بهره برداري .4

 


